
महाराष्ट्र विधानपररषद 
पहहले अधधिेशन, २०२२ 
--------------------------------------------- 

ताराांकित प्रश्नोत्तराांची यादी 
  

शकु्रिार, हदनाांि २५ माचच, २०२२ / चतै्र ४, १९४४ (शिे) 
  
(१) उप मखु् यमांत्री 

 

याांचे प्रभारी विभाग 

(२) जलसांपदा ि लाभक्षते्र वििास मांत्री 
(३) सािचजननि आरोग्य ि िुटुांब िल्याण मांत्री 
(४) िामगार, ग्रामवििास मांत्री 
(५) िदै्यिीय शशक्षण, साांस्िृनति िाये मांत्री 
(६) महहला ि बालवििास मांत्री 
(७) मदृ ि जलसांधारण मांत्री 
  

------------------------------------- 

प्रश्नाांची एिूण सांख्या - ४७ 
------------------------------------- 

  
जलसांपदा विभागातील अशभयांतयाांची ररक्त पदे भरण्याबाबत 

  

(१) * ११८०७ श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजरूिर, श्री.विक्रम िाळे : 
सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात जलसींपदा विभागात २७०० अभभयींतयाींची पदे ररक्त असनू 
अभभयींत े ि कममचाऱ याींची ४७ ्क्के पदे ही सेिाननितृ्तीमळेु ररक्त आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शतेकऱ याींच्यादृष्ीने अनतशय महतिपरू्म अशा जलसींपदा 
विभागातील ररक्त पदाींमळेु उिमररत कममचाऱ याींिर कामाचा अनतररक्त तार् 
पडत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मागील ६ महहन्यापिूी महाराषर लोकसेिा आयोगाने सहायक 
कायमकारी अभभयींतयाींच्या ३२४ पदाींसाठी पररक्षा/मलुाखती घेऊन ननिड केली, 
परींत ुअद्याप तयाींना पदस्थापना हदली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने ननिड झालेल्या अभभयींतयाींना पदस्थापना देिनू ररक्त पदे 
भरण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे. 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय, अींशत: खरे आहे. 
 खचामतील का्कसर ि कोरोनाच्या पार्शिमभमूीमळेु पदभरतीिर ननबधं 
होत.े तयामळेु पदे ररक्त आहेत. जलसींपदा विभागाींतगमत माहे सप् े्ंबर, २०२१ 
अखेर ताींत्रिक (कननषठ अभभयींता त े मखु्य अभभयींता सींिगामपयतं) सींिगामत 
मींजूर असलेल्या ९८१४ पदाींपकैी ४०७५ पदे ररक्त आहेत. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) होय, अींशत: खरे आहे. 
 महाराषर अभभयाींत्रिकी सिेा परीक्षा २०१९ करीता विभागाकडून 
पाठविण्यात आलेल्या (सहायक कायमकारी अभभयींता-७ पदे, सहायक अभभयींता 
शे्रर्ी १-२१ पदे ि सहायक अभभयींता शे्रर्ी २-५५३ पदे) ५८१ पदाींकरीता माहे 
ऑक््ोबर, २०२१ त े फेब्रिुारी, २०२२ या कालािधीत आयोगाकडून मलुाखती 
घेण्यात आल्या. तर, महाराषर अभभयाींत्रिकी सेिा परीक्षा २०२० करीता 
विभागाकडून पाठविण्यात आलेल्या (सहायक कायमकारी अभभयींता-५ पदे, 
सहायक अभभयींता शे्रर्ी १- १८ पदे ि सहायक अभभयींता शे्रर्ी २- ९४ पदे) 
११७ पदाींकरीता हदनाींक १८/१२/२०२१ रोजी आयोगामाफम त मखु्य परीक्षा 
आयोजजत करण्यात आली होती. तथावप, सदरहू परीक्षाींमधून आयोगाकडून 
अद्याप उमेदिाराींच्या भशफारशी विभागाकड ेप्राप्त झालले्या नाहीत. भशफारशी 
प्राप्त झाल्यानींतर पदस्थापना देण्याची कायमिाही तातडीने करण्यात येईल. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
 

न्हािे ग्रुप ग्रामपांचायत (ता.रोहा, जज.रायगड) हद्दीतील न्हािे-गडबल 
रस्तयािरील पूलाची दरुुस्ती िरण्याबाबत 

  

(२) * १२२१२ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 



3 

(१) न्हािे ग्रपु ग्रामपींचायत (ता.रोहा, जज.रायगड) हद्दीतील न्हाि-ेगडबल 
रस्तयािरील पलू नादरुूस्त झाला असल्यामळेु मोठी दघुम् ना होण्याची शक्यता 
ननमामर् झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर पलू कोसळल्यास न्हािे, निखार ि सोनखार या 
गािातील ग्रामस्थाींना जारे्-येरे्चा मागम बींद होर्ार असल्याने पयामयी दसुरा 
मागम नसल्यामळेु दळर्िळर्ाच्यादृष्ीने गरैसोयीचे होर्ार आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पलूाचे स्रक्चरल ऑडी् करून पलूाची दरुूस्ती अथिा 
निा पलू बाींधण्यासाठी तथेील ग्रामस्थाींनी सािमजननक बाींधकाम विभाग, रोहा 
ि महाड याींना लेखी ननिेदन हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तयानषुींगाने न्हािे-गडबल रस्तयािरील पलूाच्या 
दरुूस्तीसाठी िा निीन पलू बाींधण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) होय, खरे आहे. 
(३) ि (४) न्हािे गडबल पलू हा प्रमखु राज्यमागम त े न्हािे पोच मागम या 
इजजमा क्र.९१ च्या सा.क्र.०/०८० मध्ये आहे. 
 सदर पलुाचे स्रक्चरल ऑडी् करण्यात आलेले असनू सदर पलुाची 
दरुुस्ती कररे् आिर्शयक आहे. सदर पलुाच्या दरुुस्तीसाठी जजल्हा पररषदेने 
जजल्हा ननयोजन सभमतीकड े प्रस्ताि सादर केलेला आहे. ननधीच्या 
उपलब्धतनेसुार पलुाचे काम हाती घेण्याचे जजल्हा पररषदेचे प्रयतन आहे. 
(५) प्रर्शनच उद् भित नाही. 

----------------- 
 

गटशशक्षणाधधिारी, विस्तार अधधिारी या पदाांिर बी.एड./एम.एड. 
अहचताधारिाांची स्पधाच परीक्षेद्िारे ननयुक्ती िरण्याबाबत 

  

(३) * १२२१३ श्री.सरेुश धस : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 



4 

(१) राज्यातील जजल्हा पररषदेच्या पीएचडी ि ने्-से् (यजूीसी) धारक 
भशक्षकाींना प्रशासकीय िगम-१ ि िगम-२ च्या ग्भशक्षर्ाधधकारी, विस्तार 
अधधकारी या पदाींिर सामािनू घेण्याकरीता शासनाने पररपिक काढून प्रस्ताि/ 
माहहती माधगतली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त पदाींसाठी शकै्षणर्क पािता ि व्यािसानयक पािता ही 
बी.एड./ एम.एड. धारक असनू, सदर पदे बी.एड./ एम.एड. धारक, 
जजल्हास्तरीय विभागीय परीक्षा तसेच महाराषर लोकसेिा आयोगाच्या 
पररक्षेद्िारे भरली जात होती, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर पदे ही बी.एड./ एम.एड. धारक भशक्षकाींमधून न भरता 
ने्-से् (यजूीसी), पीएचडी अहमता धारक भशक्षकाींमधून भरली जात असल्याने 
बी.एड./ एम.एड. पािता धारक भशक्षकाींमध्ये असींतोषाची भािना ननमामर् 
झाली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन प्रशासकीय िगम-१ ि 
िगम-२ च्या ग् भशक्षर्ाधधकारी, विस्तार अधधकारी या पदाींिर बी.एड./एम.एड. 
पािता धारक भशक्षकाींची ननयकु्ती स्पधाम परीक्षेद्िारे करण्याबाबत कोर्ती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) अींशत: खरे आहे. 
 पीएचडी ि ने्/ से् धारकाींना महाराषर भशक्षर् सेिा, ग्-अ ि ब 
(प्रशासन शाखा) या सींिगामतील पदािर सामािनू घेण्याबाबत कोर्तहेी 
पररपिक काढून प्रस्ताि मागविलेला नसनू, शालेय भशक्षर् विभागाकड ेप्राप्त 
झालेल्या विधानसभा ताराींककत प्रर्शन क्र.२८८८३ सींदभामत, तया विभागाने 
प्रर्शनाच्या अनषुींगाने माहहती या विभागाकड े मागविली होती. या ताराींककत 
प्रर्शनाच्या अनषुींगाने विभागीय आयकु्ताींमाफम त सींबींधधत जजल्हा पररषदाींकडून 
माहहती मागविण्यात आली होती. या माहहती मागविलेल्या पिाच्या सींदभामत 
ग्रामविकास विभागाकड े ननिेदन प्राप्त झाले होत.े तया ननिेदनाच्या 
अनषुींगानेही माहहती विभागीय आयकु्ताींकडून पिाद्िारे मागविण्यात आली 
होती. 
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(२) ि (३) महाराषर भशक्षर् सेिा, ग्-अ ि ब (प्रशासन शाखा) या 
सींिगामतील भशक्षर्ाधधकारी ि ततसम िगम-१ आणर् उपभशक्षर्ाधधकारी ि 
ततसम िगम-२ सींिगामसाठी हदनाींक ०५/०७/२०१६ च्या अधधसचुनेन्िये शालेय 
भशक्षर् ि क्रीडा विभागाने सेिाप्रिेश ननयमामध्ये सधुारर्ा केली आहे. सदर 
सधुाररे्नसूार भशक्षर्ाधधकारी ि ग्भशक्षर्ाधधकारी पदाच्या सरळसेिा 
प्रिेशाकरीता साींविधधक विद्यापीठाची कोर्तयाही शाखेतील पदिी ककीं िा 
शासनाने तयास समतलु्य म्हर्ून जाहीर केलेली अन्य कोर्तीही अहमता धारर् 
केलेल्या उमदेिारास पाि ठरविण्याची तरतदू आहे.  
 तर उपभशक्षर्ाधधकारी पदाकरीता पदोन्नती ि विभागीय स्पधाम 
पररक्षेच्या कोट्यामध्ये महाराषर भशक्षर् सेिा ग् क मधील ि जजल्हा ताींत्रिक 
सेिा ग् क मधील पद धारर् केलेले ि तया पदािर ककमान ५ िषम ननयभमत 
सेिा परू्म केलेली असरे् आिर्शयक आहे. जषेठता अधधन पािता या 
ननकषाच्याद्िारे पदोन्नती कोट्यातनू तर, स्पधाम पररक्षेच्या ननकालाच्याआधारे 
तयार केलेल्या गरु्ित्ता यादीच्याआधारे विभागीय स्पधाम पररक्षेच्या कोट्यातनू 
ननिडीने पाि ठरु शकतात. 
(४) ि (५) भशक्षर्ाधधकारी, उप भशक्षर्ाधधकारी ि ततसम सींिगामसाठी 
सेिाप्रिेश ननयमानसुार कोर्तयाही शाखेतील पदिी ही अहमता ननजर्शचत केलेली 
आहे. बी.एड. /एम.एड. ही अहमता, पदिी नींतर धारर् केली जात.े तयामळेु असे 
बी.एड./ एम.एड. अहमता धारक हे पदिी उत्तीर्म असल्यामळेु तयाींना महाराषर 
लोकसेिा आयोग अथिा अन्य स्तरािर आयोजजत करण्यात येर्ाऱया स्पधाम 
पररक्षेस बसता येईल. तयामळेु या अनषुींगाने कायमिाही करण्याचा प्रर्शनच 
उद् भित नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील आशा सेवििाांच्या मागण्या मान्य िरण्याबाबत 
  

(४) * १२३३४ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) ओरोस (जज.भस ींधुदगुम) येथे आशा सेविका याींनी राषरीय आरोग्य अभभयान 
कायम करुन ननधीत िाढ करा, आशा सेविकाींना सेिेत कायम सामािनू घ्यािे,  
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ककमान िेतन लाग ूकरा ि सिम सामाजजक सिलती द्याव्यात यासह विविध 
मागण्याींसाठी हदनाींक १० ऑगस््, २०२१ रोजी िा तयासमुारास जेलभरो 
आींदोलन केले असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, या आींदोलनाची दखल न घेतल्यास आींदोलन अधधक तीव्र करु 
असा इशाराही या आशा सेविकाींनी हदला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
आशा सेविकाींच्या मागण्या परू्म करण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.राजेश टोपे : (१) ि (२) हे खरे आहे.  
(३) हदनाींक १७ जुल,ै २०२० च्या शासन ननर्मयानसुार आशा स्ियींसेविका ि 
ग्प्रितमक याींना प्रतयेकी रुपये २०००/- ि रुपये ३०००/- प्रमारे् ऑक््ोबर, 
२०२१ पयतंचे मानधन अदा करण्यात आले आहे. तसेच हदनाींक ०७/०३/२०२२ 
च्या शासन ननर्मयान्िये आशा स्ियींसेविका ि ग्प्रितमक याींना माहे नोव्हेंबर, 
२०२१ त ेमाचम, २०२२ या कालािधीतील जनु्या दराने ि हदनाींक ९ सप् े्ंबर, 
२०२१ च्या शासन ननर्मयानसुार मान्य केलेले माहे जुल,ै २०२१ त े माचम, 
२०२२ या कालािधीतील िाढीि मानधन अदा करण्यास मान्यता हदली आहे. 
सदर मानधन अदा करण्याची कायमिाही सरुु आहे.  
 सामाजजक सरुक्षा अींतगमत कोविड-१९ च े काम करताना कोविडमळेु 
मतृय ू झाल्यास प्रधानमींिी गरीब कल्यार् विमा योजनेतींगमत आशाींच्या 
कु्ुींत्रबयाींना रुपये ५०.०० लक्ष इतका ननधी प्राप्त होर्ार आहे. तयाच प्रमारे् 
आशाींचा कोर्तयाही प्रकारे मतृय ू झाल्यास जीिन ज्योती विमा योजनेतींगमत 
रुपये २.०० लक्ष, प्रधानमींिी अपघात सरुक्षा विमा योजनेतींगमत अपघाती मतृय ू
झाल्यास रुपये २.०० लक्ष ककीं िा अपघातामध्ये शरीराचा कोर्ताही एक 
अियि कायमचा ननकामी झाल्यास रुपये १.०० लक्ष प्राप्त होर्ार आहे. 
श्रमयोगी पेंशन योजना ि अ्ल पेंशन योजनेची अींमलबजािर्ी करण्यात येत 
आहे. आशा ि ग्प्रितमक हे कामािर आधाररत मोबदला प्राप्त करर्ारे घ्क 
असल्यामळेु कायम सेिेत सामािनू घेरे्, ककमान िेतन लाग ू कररे् इ. 
मागण्या मान्य करता येत नाहीत.  
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
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घाटांजी (जज.यितमाळ) तालुक्यातील ननम्न पैनगांगा प्रिल्पाच े 
िाम सुरु िरण्याबाबत 

  

(५) * १२३१७ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार : सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) घा ी्ंजी (जज.यितमाळ) तालकु्यातील पनैगींगा नदीिरील ननम्न पनैगींगा 
प्रकल्पाला सन १९९७ मध्ये प्रशासकीय मान्यता देिनू २५ िषामचा कालािधी 
होऊनही सदर प्रकल्पाच े काम सरुु न झाल्याने चींद्रपरू ि यितमाळ 
जजल््यातील शतेकरी भस ींचनापासनू िींधचत असल्याच े हदनाींक २१ डडसेंबर, 
२०२१ रोजी िा तयासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तयानषुींगाने सदर भसींचन प्रकल्पाच्या कामाकरीता ननधी 
उपलब्ध करून देिनू काम सरुू करण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे. 
 ननम्न पनैगींगा प्रकल्पास सन १९९७ मध्ये मळू प्रशासकीय मान्यता 
शासनामाफम त देण्यात आली आहे. तयानींतर प्रथम सधुारर त प्रशासकीय 
मान्यता प्रस्तािास हदनाींक १४/०८/२००९ रोजी विदभम पा्बींधारे विकास 
महामींडळ, नागपरु याींनी मान्यता हदली. या कालािधीमध्ये प्रकल्पाकरीता 
आिर्शयक िनजमीन, पयामिरर् मान्यता, पनुिमसन विषयक बाबी ही कामे 
करण्यात आली. या प्रकल्पाचे धरर्ाच े कामास अगोदर पासनू स्थाननक 
प्रकल्पग्रस्ताींचा असलेल्या तीव्र विरोधामळेु िारींिार अडचर्ी आल्या. माहे, 
जुल,ै २००७ मध्ये या प्रकल्पािरील शासकीय अधधकारी याींना मारहार्ीची 
घ्ना घडली. तयानींतर सन २०११ मध्ये या प्रकल्पाचे बाींधकामास प्रतयक्ष 
सरुुिात करण्यात आली, तथावप, प्रकल्पग्रस्ताींच्या, स्थाननक 
लोकप्रतीननधीींच्या तीव्र विरोधामळेु सदर धरर्ाचे काम माहे मे, २०१२ मध्ये 
बळजबरीपिूमक बींद पाडण्यात आले. तवे्हा पासनू या प्रकल्पाचे काम बींद 
अिस्थेत आहे. 
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(२) प्रकल्पाच्या सधुाररत अींदाजपिकास सधुाररत प्रशासकीय मान्यता 
आिर्शयक आहे. तयासाठी या प्रकल्पािरील दोषाबाबत ि फेरननयोजनाबाबत 
राज्यस्तरीय ताींत्रिक सल्लागार सभमती, नाभशक याींचकेड े ताींत्रिक तपासर्ी 
करण्यात आली आहे. सदर तपासर्ी अहिालाच्या िु् ीपतूमतचेी कायमिाही 
प्रगतीपथािर आहे.  
(३) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

पालघर जजल््यातील दाररद्रयरेषेखालील िुटुांबाांच ेसिेक्षण िरण्याबाबत 
  

(६) * १२३४८ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पालघर जजल््यात गत १५ िषांपासनू दाररद्रयरेषखेालील कु्ुींबाींच ेसिेक्षर् 
झाले नसल्यामळेु उक्त जजल््यातील आहदिासी शासनाच्या विविध 
योजनाींपासनू िींधचत राहहले आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, दाररद्रयरेषखेालील यादीत नाि नसलेल्या कु्ुींबाींची सींख्या १५ 
हजाराींहून अधधक असनू मोफत धान्य, घरकुल योजना, व्यजक्तगत लाभाच्या 
योजनेचा लाभ भमळत नसल्याने आहदिासीींची आधथमक जस्थती त्रबक् झाली 
असल्याच ेमाहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे,     
हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, पालघर जजल््यातील दाररद्रयरेषखेालील कु्ुींबाींचा सव्हे करुन 
तयाींना शासनाच्या योजनाींचा लाभ देण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
शासनाकड ेमागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन पालघर जजल््यातील 
दाररद्रयरेषखेालील असलेल्या कु्ुींबाना विविध योजनाींचा लाभ घेता यािा, 
यादृष्ीने कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.हसन मशु्रीफ : (१) ि (२) हे खरे नाही. 
 राज्यातील दाररद्र्यरेषखेालील कु्ुींबे ननजर्शचत करण्याकरीता कें द्र 
शासनाच्या मागमदशमक सचुनेनसुार राज्यात दाररद्र्यरेषखेालील कु्ुींब गर्ना 
२००२ करण्यात आली. तसेच कें द्र शासनाच्या मागमदशमक सचुनेनसुार राज्यात 
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सामाजजक, आधथमक ि जात ननहाय सिेक्षर् - २०११ (SECC-२०११) 
करण्यात आली. तयानसुार पालघर जजल््यातील आहदिासी कु्ुींबाींना विविध 
योजनाींचा लाभ देण्यात येतो. 
 कोरोना विषार्ूच्या प्रादभुामिामळेु शासनाने माहे एवप्रल, २०२० पासनू 
प्रधानमींिी गरीब कल्यार् अन्न योजनेंतगमत अींतयोदय अन्न योजना ि 
प्राधान्य कु्ुींब लाभार्थयांकरीता मोफत अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येतो. 
तसेच गरीब ि गरजू कु्ुींबाींना कें द्रीय योजनेतनू ि कें द्रिती अथमसींकल्पीय 
योजनेंतगमत शतेीसाठी ककीं िा शतेीपरुक व्यिसायासाठी तसेच आधथमक विकास 
िाढीसाठी तसेच उन्नतीसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येऊन तया 
माध्यमातनू आहदिासी बाींधिाींना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येतात. 
 कें द्रिती अथमसींकल्प योजना ि कें द्रपरुस्कृत योजनाींमध्ये ियैजक्तक 
लाभाच्या योजनाींमध्ये दाररद्रयरेषखेालील लाभाथी असल्यास तयाींना प्राधान्य 
देण्यात येत,े तयाचबरोबर दाररद्रयरेषखेालील लाभाथी नसल्यास कमी 
उतपन्नापासनू त े जास्त उतपन्न असर्ाऱ या पाि लाभार्थयांची यादी तयार 
करुन तयाींना लाभ हदला जातो. 
(३) याबाबतचे ननिेदन प्राप्त झाल्याचे आढळून येत नाही. 
(४) ि (५) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

िोिणातील शसांचन/ बबगरशसांचन क्षेत्रासाठी िोयना  
अिजलाचा िापर िरण्याबाबत 

  

(७) * ११९८६ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ६५९३ 
ला हदनाांि ८ माचच, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) कोयना अिजलाचा िापर रतनाधगरी, भस ींधुदगूम, रायगड, पालघर ि ठारे् 
जजल््यातील भसींचन/ त्रबगरभसींचन क्षेिासाठी तसेच मुींबई शहराच्या पार्ी 
परुिठ्यासाठी करण्याचा प्रस्ताि शासनाच्या विचाराधीन आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, रतनाधगरी येथे माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये जलपररषदेच्या 
सादरीकरर्ामध्ये कोकर् पा्बींधारे महामींडळाच्या कायमकारी अभभयींता याींनी 
कोयना अिजलातील ६७.५० ्ीएमसी पाण्यापकैी ५० ्ीएमसी पार्ी 
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उत्तरेकडील खोऱयात िळिले तर तयामधून आताच्या दरानसुार ४२.८१ को्ी 
रूपये दरिषी उपकरापो्ी रतनाधगरी जजल््याला भमळतील तसेच अिजलातील 
१७.५ ्ीएमसी पार्ी िापरासाठी छो्े छो्े प्रकल्प उभारता येतील ि 
तयासाठी या ननधीतील ४० ्क्के रक्कम खचम करता येऊ शकत,े असे 
प्रनतपादन केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, कोयना धरर्ातील समुारे ६७.५० अब्ज घनफू् सोडण्यात 
आलेले पार्ी िीजननभममतीनींतर िाभशषठी नदीतनू समदु्रास जािनू भमळत 
असल्याने रतनाधगरी जजल््यातील आमदार ि इतर स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
कोयना अिजलाचा िापर कोकर्ामध्येच भसींचन ि त्रबगरभसींचनासाठी 
करण्याबाबतची मागर्ी केली असनू कोकर्चा जलआराखडा तयार केला 
असनू िाभशषठी खोऱयातील ३६ गािाींबरोबर सींपरू्म रतनाधगरी जजल््याला 
आधथमक फायदा होऊ शकतो, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, सदरहू प्रस्तािाचे थोडक्यात स्िरूप काय आहे ि प्रस्तािाच्या 
व्यिहायमतचेी तपासर्ी शासनाने केली आहे काय तसेच कोकर् पा्बींधारे 
महामींडळाच्या कायमकारी अभभयींता याींनी केलेल्या प्रनतपादनाबाबत कोर्ती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) तसेच, सदर प्रस्तािाच्या अींमलबजािर्ीसाठी ककती रुपयाींच्या ननधीची 
आिर्शयकता आहे ि आिर्शयक असलेला ननधी प्रकल्पाच्या कामासाठी 
देण्याबाबत शासनाचे धोरर् काय आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
 माहे ऑक््ोबर, २०२१ मध्ये रतनाधगरी जजल्हा जलसाक्षरता सभमती, 
रतनाधगरी ि हहरिळ प्रनतषठान, रायगड याींच्या सींयकु्त विद्यमानाने क्षेत्रिय 
स्तरािर आयोजजत केलेल्या एकहदिसीय जलजागतृी कायमशाळेत रतनाधगरी 
पा्बींधारे मींडळाने केलले्या सादरीकरर्ामध्ये सदर आकडिेारी सादर केली 
होती. 
(३) होय, हे खरे आहे. 
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(४) िाभशषठी खोऱ यातील खेड ि धचपळूर् तालकु्यातील एकूर् ३६ गािाींतील 
११०३१ हे. क्षिेास भसींचनासाठी उपसाद्िारे पार्ी देण्याची योजना असनू सदर 
योजनेचा अभ्यास करण्याबाबत ननयामक मींडळाने कोकर् पा्बींधारे विकास 
महामींडळास मान्यता हदलेली आहे. तयानसुार क्षेत्रिय स्तरािर कायमिाही 
प्रगतीत आहे.  
 पजर्शचम िाहहनी नदी खोऱ याच्या एकाजतमक राज्य जल आराखड्यास 
हदनाींक २२/०६/२०१८ रोजी मा.मखु्यमींिी, महाराषर राज्य याींचे अध्यक्षतखेाली 
झालेल्या राज्य जल पररषदेच्या पाचव्या बठैकीत मान्यता देरे्त आली आहे. 
सदर बठैकीत मा.मखु्यमींिी याींनी कोयना जलविद्यतु प्रकल्पातनु कोयना 
नदीच े६७.५ अघफू पार्ी िीज ननमीतीनींतर कोकर्ात सोडण्यात येत ेतयापकैी 
बहुताींश पार्ी समदु्रात विनािापर िाहून जात असल्याने सदर पाण्याचा िापर 
कोकर् प्रदेशात कोळकेिाडी धरर्ातनू गॅ्रजव्ह्ी ग्रीडद्िारे भस ींचन/ त्रबगर भसींचन 
पार्ीपरुिठा करण्याच्या दृष्ीने सविस्तर अभ्यास कररे् विषयाची सचुना 
केल्या आहेत. 
 तयानसुार सदर योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल कें द्र शासन 
अींगीकृत WAPCOS Ltd, निी हदल्ली या अभभकर्ाकडून करून घेण्याची 
कायमिाही कोकर् पा्बींधारे विकास महामींडळामाफम त प्रगतीत आहे. 
(५) WAPCOS अभभकरर्ामाफम त प्राप्त होर्ाऱ या सविस्तर प्रकल्प 
अहिालािरून सदर प्रकल्पासाठी लागर्ाऱ या ननधीची ननजर्शचती कररे् शक्य आहे.  
 तसेच, उपरोक्त अभ्यास/ सविस्तर प्रकल्प अहिाल परू्म झाले नींतर 
तयाचे ननषकषामिरून ि राज्याच्या आथोपायाच्या जस्थतीनसुार कोयना 
अिजलाचा िापर कररे्बाबतचा प्रकल्प राबविरे्बाबत ननर्मय घेरे् शक्य आहे. 
(६) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

उरण (जज.रायगड) तालुक्यामध्ये उपजजल्हा रुग्णालय ि प्राथशमि 
आरोग्य िें दे्र उभारण्याबाबत 

  

(८) * १२५०७ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) फुीं ड े(ता.उरर्, जज.रायगड) येथील मींजूर उपजजल्हा रुग्र्ालय आणर् फुीं ड,े 
मातिली, वपरकोन, आिरे ि िशरे्ी येथे प्राथभमक आरोग्य कें द्र उभारण्याची 
मागर्ी रायगड जजल््याचे पालकमींिी याींच्याकड ेमाहे जानेिारी, २०२२ मध्ये 
िा तयादरम्यान ननिेदनाद्िारे केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उरर् तालकु्यातील नागररक अनेक िषांपासनू आरोग्य 
सेिेपासनू िींधचत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त मींजूर उपजजल्हा रुग्र्ालय आणर् प्राथभमक आरोग्य कें द्र 
उभारर्ीबाबत शासनाने कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 रुग्र्ालयात येर्ाऱ या सिम रुग्र्ाींना उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सवुिधा 
परुविण्यात येतात. 
(३) शासन ननर्मय हदनाींक १७/०१/२०१३ नसुार राज्याचा निीन आरोग्य सींस्था 
स्थापनेचा बहृतआराखडा मींजूर केला असनू तयामध्ये उरर् येथील ग्रामीर् 
रुग्र्ालयाचे १०० खा्ाींच्या उपजजल्हा रुग्र्ालयामध्ये शे्रर्ीिधमन करण्यास ि 
उरर् तालकु्यामध्ये ०१ प्राथभमक आरोग्य कें द्र ि ०६ उपकें दे्र नव्याने मींजूर 
करण्यास मान्यता हदलेली आहे. या आरोग्य सींस्थाींसाठी जागा ि ननधी 
उपलब्धतचेी कायमिाही सरुु आहे. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
नागपूर जजल््यात ग्रामीण भागातील रस्तयाांची दरुिस्था र्ाल्याबाबत 

  

(९) * १२३७७ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे, डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल््यात अनतिषृ्ीमळेु ग्रामीर् भागातील रस्तयाींची दरुिस्था 
झाल्यामळेु मोठ्या प्रमार्ात अपघात होिनू जीवित ि मालमत्ता हानी होत 
असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, परुजस्थती ि अनतिषृ्ीमळेु खराब रस्त ेदरुूस्तीकरीता जजल्हा 
पररषदेद्िारे ५ को्ी ९५ लक्ष रूपयाींचा प्रस्ताि शासनास सादर करण्यात 
आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्रामीर् भागात पार्ींद रस्त,े ग्रामीर् मागम, इतर जजल्हा मागम, 
प्रमखु जजल्हा मागम, प्रमखु राज्य मागम ि राषरीय महामागम असे समुारे १०००० 
कक.मी. चे रस्त े असनू िषामनिुष े देखभाल-दरुूस्ती अभािी रस्त े िाहतकुीस 
अिघड होत असल्याने तसेच अपघाताच्या प्रमार्ात िाढ होत असल्याने या 
सिम रस्तयाींच्या दरुूस्ती ि बाींधकामाकरीता शासनाकड ेसन २०१३ मध्ये रुपये 
१४४ को्ीचा प्रस्ताि सादर केला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, यापकैी फक्त ३४ को्ी रुपयाींची मींजुरी प्राप्त होिनू ननधी 
जजल्हा पररषदेला देण्यात आला असनू ननधीच्या कमतरतमेळेु रस्त ेदरुूस्ती ि 
बाींधकाम प्रलींत्रबत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने सदर रस्तयाींच्या दरुूस्ती ि बाींधकामाकरीता ननधी उपलब्ध करुन ि 
सदर प्रस्तािाला मान्यता देण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
(२) ि (३) नागपरू जजल््यातील प्रमखु राज्यमागम, राज्यमागम, प्रमखु जजल्हा 
मागम, इतर जजल्हा मागम ि ग्रामीर् मागम याींची समुारे १४०९५ कक.मी.इतकी 
लाींबी आहे. तसेच जजल्हा पररषद, नागपरू याींचेकडून रस्त े दरुुस्तीसाठी 
िेळोिेळी प्रस्ताि शासनाकड ेसादर करण्यात आल ेआहेत. हे, खरे आहे. 
(४) ि (५) सन २०१३-१४ पासनू सन २०२१-२२ पयतं जजल्हा पररषदेच्या 
अखतयारीतील रस्तयाींच्या दरुुस्तीसाठी शासनाद्िारे समुारे रुपये ४२४.४२ को्ी 
एिढा ननधी मींजूर करण्यात आला आहे. तसेच ननधीच्या उपलब्धतनेसुार रस्त े
सजुस्थतीत ठेिण्याचा जजल्हा पररषदेचा प्रयतन आहे. 
(६) प्रर्शन उद् भित नाही.  

----------------- 
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मराठिाडा विभागातील जलयुक्त शशिार योजनेतील िामाांबाबत 
  

(१०) * १२८३८ श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनास जलयकु्त भशिार योजनेतील कामाींची चौकशी करत 
असताना मराठिाडा विभागात सन २०१५ त े २०१९ पयतं केलेल्या ६०२० 
गािाींमधील रुपये २४१६ को्ीींची १७४१६१ काम ेसींशयास्पद असल्याचे हदनाींक 
१६ ऑक््ोबर, २०२० रोजी िा तयासमुारास ननदशमनास आले, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जलसींधारर् विभाग, औरींगाबाद विभागीय आयकु्तालयाींतगमत 
असलेल्या अभभलेख्यानसुार विभागात हदनाींक ३१ माचम, २०२० रोजीपयतं या 
योजनेंतगमत ९२ ्क्के खचम करण्यात आला असनू ९४ ्क्के कामे परू्म झाली 
आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर योजनेतनू ककती ्ीएमसी पार्ीसाठा झाला ि ककती 
लक्ष हेक््र भस ींचन झाल ेआहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आल ेि तयानषुींगाने कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे.  
 मराठिाड्यातील जलयकु्त भशिार योजनेतील कामाींबाबत हदनाींक 
१६/१०/२०२० रोजी दै.लोकमत मध्ये “मराठिाड्यातील जलयकु्तची कामे 
सींशयाच्या भोिऱयात” या मथळ्याचे ितृ्त प्रभसध्द झाले होत.े  
(२) होय, हे खरे आहे. 
 मराठिाडा विभागामध्ये जलयकु्त भशिार अभभयानाींतगमत सन २०१५-
१६ त ेसन २०१८-१९ या कालािधीमध्ये एकूर् प्रस्तावित १८४९३१ कामाींपकैी 
१७४५५५ कामे परू्म करण्यात आली असनू सदर कामाींची ्क्केिारी ९४.३९ 
इतकी आहे. तसेच, सन २०१५-१६ त े २०१८-१९ दरम्यान प्राप्त झालले्या 
रुपये १८५०.०५ को्ी ननधीपकैी रुपये १६९४.६४ को्ी ननधी खचम करण्यात 
आला असनू सदर खचामची ्क्केिारी ९१.६० इतकी आहे.  
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(३) मराठिाड्यामध्ये जलयकु्त भशिार योजनेतील सन २०१५-१६ त े२०१८-१९ 
मधील कामाींमळेु १२.६४ लाख ्ीसीएम इतका पार्ीसाठा ननमामर् झाला 
असनू तयातनू एक भसींचनासाठी २५.२८ लक्ष हेक््र ि दोन भसींचनासाठी 
१२.६४ लक्ष हेक््र एिढी सींरक्षक्षत भसींचन क्षमता ननमामर् झाली आहे. 
(४) जलयकु्त भशिार अभभयानाींतगमत झालेल्या कामाींची खुली चौकशी 
करण्यासाठी गठीत केलेल्या चौकशी सभमतीने विहहत केलेल्या ननकषाींच्या 
आधारे केलेल्या भशफारशीनसुार मराठिाडा विभागामध्ये एकूर् ४४४ कामाींची 
लाचलचुपत प्रनतबींधक विभागामाफम त चौकशीची कायमिाही सद्य:जस्थतीत सरुू 
आहे. 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  

राज्यातील आहदिासी आणण डोंगराळ भागातील गभचिती महहलाांना 
माहेरघर योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत 

  

(११) * १२६७२ डॉ.पररणय फुिे, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.प्रविण दरेिर, 
श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.नागोराि गाणार, 
श्री.ननलय नाईि, श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात तसेच गोंहदया जजल््यात आहदिासी दगुमम, डोंगराळ क्षेिातील 
गभमिती ि प्रसतुी होर्ाऱया महहलाींसाठी ‘माहेरघर’ योजना सरुु करण्यात 
आली, परींत ु जनजागतृीच्या अभािामळेु को्यिधी रुपये खचम करुन सरुु 
करण्यात आलेल्या माहेरघर योजनेचा लाभ ि सवुिधा आहदिासी भागातील 
गभमिती महहलाींना भमळत नसल्याचे माहे जानेिारी, २०२२ च्या पहहल्या 
सप्ताहात िा तयादरम्यान ननदशमनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१०-११ पासनू जजल््यातील आहदिासी गािाींतील 
महहलाींसाठी राषरीय आरोग्य अभभयानाींतगमत माहेरघर योजना सरुु करण्यात 
आली असनू या योजनेंतगमत गभमिती महहलेस प्रनतहदन २०० रुपये  बडुीत 
मजूरी देण्यात येत,े हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, प्राथभमक आरोग्य कें द्रात उभारलेली माहेरघर योजना 
आहदिासी गभमितीनी दलुमक्षक्षत केल्याने बींद असल्याने शासनाच्या को्यिधी 
रक्कमेचा अपव्यय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आहदिासी महहलाींनी उक्त योजनेचा लाभ घ्यािा यादृष्ीने 
आहदिासी महहलाींमध्ये जागतृी होऊन तयाींना प्रनतहदन २०० रुपये बडुीत 
मजुरीचा लाभ भमळािा, यादृष्ीन े शासनाने कोर्ती कायमिाही केली, िा 
करण्यात येत आहे,  
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१), (२) ि (३) हे खरे नाही.  
 आहदिासी दगुमम डोंगराळ क्षेिातील रुग्र्िाहहका पोहचू न शकर्ाऱया 
पाड्यािरील गभमिती मातसे प्रसतुी िेदना होण्यापिूी बाळींतपर्ाच्या हठकार्ी 
स्थलाींतरीत करण्यासाठी माहेरघर योजना राबविण्यात येत.े  
 या योजनेंतगमत राज्यात सन २०२१-२२ या िषामत माहे जानेिारी, 
२०२२ अखेर पयतं एकूर् १७४६ गभमिती महहलाींनी लाभ घेतला आहे. तसेच 
गोंहदया जजल््यात सन २०२१-२२ या िषामत माहे जानेिारी, २०२२ अखेरपयतं 
१३५ गभमिती महहलाींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. 
(४) माहेरघर योजनेंतगमत गभमिती मातसे भरती कालािधीमध्ये प्रनतहदन रुपये 
३००/- या प्रमारे् ०३ हदिसाींसाठी कामाचा मोबदला (बडुीत मजुरी) देण्यात 
येतो. तसेच माहेरघर स्िच्छता आणर् लाभार्थयांच्या आहारासाठी ननयकु्त 
महहला स्ियींसहायता बचतग् याींना प्रतयेक लाभार्थयांमागे प्रनतहदन रुपये 
३००/- याप्रमारे् कमाल ३ हदिसाींसाठी रक्कम अदा करण्यात येत.े या 
योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त गभमिती महहलाींनी घेण्याकरीता आशा, 
ए.एन.एम. ि समदुाय आरोग्य अधधकारी याींच्यामाफम त तयाींचे समपुदेशन 
करुन जनजागतृी करण्यात येत.े 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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रामदास ताडा (ता.लोहा, जज.हहांगोली) येथे पूल ि बांधारा बाांधण्याबाबत 
  

(१२) * १२८८४ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) रामदास ताडा (ता.लोहा, जज.हहगोंली) येथील पलू ि बींधारा िाहून गेल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये ि तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, पलू ि बींधारा िाहून गेल्याची नोंद नसैधगमक आपत्ती मध्ये 
घेण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, भशिा फक््री त ेरामदास ताडा अशा ५०० मी्र अींतरािरील 
िाहतकुीकरीता पलू ि बींधारा बाींधण्याची मागर्ी स्थाननक नागररकाींनी 
शासनाकड ेकेली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन कोर्ती कायमिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे नाही. 
(२), (३), (४) ि (५) प्रर्शन उद् भित नाही.    
      

----------------- 
  

महातमा ज्योनतराि फुले जन आरोग्य योजनेंतगचत प्रसुती  
सुविधेचा लाभ शमळण्याबाबत 

  

(१३) * १२६०८ श्री.रणजजतशसांह मोहहत-ेपाटील : सन्माननीय सािचजननि 
आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात महातमा ज्योनतराि फुले जन आरोग्य योजनेंतगमत ९६२ 
आजाराींिर मोफत उपचार केले जातात, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर मोफत उपचाराींतगमत सिमसाधारर् प्रसतुी ि भसझरेरयन 
प्रसतुी हदनाींक ३१ डडसेंबर, २०२१ पासनू बींद केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कोरोनाचा प्रभाि अजुन सींपलेला नसताना कष्करी, कामगार, 
उसतोड मजुर ि शतेकरी कु्ुींबातील महहलाींसाठी िरदान ठरलेली प्रसतुी 
सवुिधा महातमा फुले जनआरोग्य योजनेतनु िगळण्याची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
 राज्यात महातमा ज्योनतराि फुले जन आरोग्य योजनेंतगमत ९९६ 
आजाराींिर मोफत उपचार केले जातात. 
(२) कोविड-१९ साथरोगाच्या पार्शिमभमूीिर सिम शासकीय रुग्र्ालये कोविड 
बाबत कामामध्ये व्यस्त असल्यामळेु शासकीय रुग्र्ालयाींकडून नागरीकाींना 
देण्यात येर्ाऱया सोयी सवुिधाींपासनू िींधचत राहू नये म्हर्ून शासनाने महातमा 
ज्योनतराि फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये CGHS च्या मान्यता प्राप्त दराने 
६७ अनतरीक्त प्रोभसजमससाठी काम करण्याची मभुा योजनेतील अींगीकृत 
खाजगी रुग्र्ालयाींना हदनाींक २३ मे, २०२० त े ३० सप् े्ंबर, २०२१ या 
कालािधीसाठी देण्यात आली होती ि ६७ प्रोभसजसम पकैी ८ प्रोभसजसम साठी 
हदनाींक १ ऑक््ोबर, २०२१ त े३१ डडसेंबर, २०२१ या कालािधीमध्ये अींगीकृत 
खाजगी रुग्र्ालयाींना मोफत प्रसतुी ि सीझेरीयन सेिा याींचा समािेश करून 
काम करण्याची मभुा देण्यात आली आहे. 
(३) सध्या राज्यामध्ये ओभमक्रॉनची रुग्र् सींख्या काही प्रमार्ात असली तरी 
बहुताींश रुग्र् लक्षरे् गींभीर स्िरुपात नसल्यामळेु घरी विभलगीकरर्ाद्िारे बरे 
होत आहेत, तयामळेु शासकीय रुग्र्ालयाींिर ओभमक्रॉन रुग्र्ाींच्या उपचाराचा 
भार खुप कमी आहे. तयामळेु शासकीय रुग्र्ालये नॉन कोविड सेिा (ज्यात 
मोफत प्रसतुी ि सीझेरीयन सेिा याींचा समािेश) नागरीकाींना सरुळीतपरे् देत 
आहेत. ही बाब विचारात घेऊन महातमा ज्योनतराि फुले जन आरोग्य 
योजनेंतगमत ६७ उपचाराींमध्ये समाविष् असर्ाऱया मोफत प्रसतुी ि 
सीझेरीयन या सेिाींना हदनाींक १ जानेिारी, २०२२ पासनू मदुतिाढ न देण्याचा 
प्रस्ताि शासनस्तरािर विचाराधीन आहे. 

----------------- 
  

साांगली जजल््यातील क्षारपड जशमनीला ननधी उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 
  

(१४) * १२०११ श्री.अरुण लाड : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
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(१) साींगली जजल््यामधील िाळिा, भमरज, पलसू ि तासगाींि या तालकु्यात 
द्राक्ष ि ऊस पीक जास्त प्रमार्ात घेतल्यामळेु तथेील हजारो एकर जमीन 
क्षारपड होऊन ननकामी झाली असल्याच े माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर जभमनीला सींजीिनी देण्यासाठी माहे जून, २०२१ मध्ये 
िा तयादरम्यान ५४ को्ी ८६ लाख रुपयाींच्या ननधीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने जभमनीला सींजीिनी देण्यासाठी ननधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत 
कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय, हे खरे आहे.  
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३)  (अ) चौकशीचा प्रर्शन उद् भित नाही. 
 (ब) सन २०२१-२२ या आधथमक िषामत लेखाशीषम ४७११-२७९४ (चर 
योजना बाींधकाम)े या लेखाशीषम अींतगमत रुपये १० को्ी रुपये मींजूर आहेत. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

बीड जजल््यातील आर.आर.(आबा) पाटील सुांदर गाि पुरस्िार 
योजनेतील विजेतया ग्रामपांचायतीांना बक्षीसाची रक्िम शमळण्याबाबत 

  

(१५) * १२९३२ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) बीड जजल््यात सन २०१९-२० मध्ये आर. आर. (आबा) पा्ील सुींदर गाि 
परुस्कार योजनेत १०३१ ग्रामपींचायतीींनी सहभाग नोंदविला असनू यात प्रनत 
तालकुास्तरािर आणर् जजल्हास्तरािर एक ग्रामपींचायतीची ननिड कराियाची 
असल्याने तालकुास्तरािर प्रथम येर्ाऱया ग्रामपींचायतीला रुपये १० लाख तर 
जजल्हास्तरािर प्रथम येर्ाऱया ग्रामपींचायतीला रुपये ४० लाख ननधी देण्याची 
घोषर्ा करण्यात आली आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, या स्पधेत भाग घेर्ाऱया ग्रामपींचायतीींमधील सरपींचानी 
दजेदार कामे करुन गाि सुींदर केले असनू यात अींबेजोगाई तालकु्यातील 
धगरिली, आष्ी तालकु्यातील सरा्ेिडगाि, बीड तालकु्यातील ताडसोन्ना, 
गेिराई तालकु्यातील ककनगाि, माजलगाि तालकु्यातील शलेापरुी, परळी 
तालकु्यातील रोहनिाडी, भशरूर तालकु्यातील खोकरमोहा ि िडिर्ी 
तालकु्यातील बाहेगव्हार् या ग्रामपींचायतीचा तालकुा स्तरािर प्रथम क्रमाींक 
आला असनू धारूर तालकु्यातील आिरगाि ग्रामपींचायतीने तालकुा आणर् 
जजल्हास्तरािरील दोन्ही बक्षक्षसे जजींकली आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ततकालीन मखु्य कायमकारी अधधकारी याींनी हदनाींक २२ 
फेब्रिुारी, २०२१ रोजी ग्रामविकास विभागाला पि सादर करून 
तालकुास्तरािरील रुपये १ को्ी १० लाख ि जजल्हास्तरािरील रुपये ४० लाख 
असे एकूर् रुपये १ को्ी ५० लाख ननधीची मागर्ी केली असतानाही 
आजभमतीस ननधी भमळालेला नसल्यामळेु बक्षक्षसाच्या ननधीतनू कराियाची 
कामे प्रलींत्रबत आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, आर. आर. (आबा) पा्ील सुींदर गाि परुस्कार योजनेतनू बीड 
जजल््यातील ग्रामपींचायतीींना िषमभरापिूी “स्मा म्ग्राम” म्हर्ून घोवषत केलेले 
असतानाही शासनाकडून बक्षीस रक्कम भमळण्यास विलींब होण्याची 
सिमसाधारर् काररे् काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन स्मा म् ग्राम म्हर्ून 
घोवषत केलले्या बीड जजल््यातील ग्रामपींचायतीींना विनाविलींब बक्षीसाची 
रक्कम अदा करण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१), (२) ि (३) होय, हे खरे आहे. 
(४) ग्रामविकास विभाग, शासन ननर्मय हदनाींक ०९/११/२०२१ अन्िये आर. 
आर. (आबा) पा्ील सुींदर गाि परुस्कार योजनेंतगमत स्मा म् ग्राम म्हर्ून 
ननिड झालेल्या तालकूा स्तरािरील ग्रामपींचायतीींना ननधीचे वितरर् करण्यात 
आले आहे. कोविडमळेु उद्भिलेली पररजस्थती विचारात घेता ननधी 
उपलब्धतनेसुार स्मा म् ग्राम म्हर्ून ननिड झालेल्या ग्रामपींचायतीींना ननधी 
वितररत करण्यात आला आहे. 
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(५) सन २०१९-२० मध्ये आर. आर. (आबा) पा्ील सुींदर गाि परुस्कार 
योजनेंतगमत परुस्कार प्राप्त झालेल्या उिमररत तालकुास्तर ि जजल्हास्तरािरील 
ग्रामपींचायतीींना बक्षीसाची रक्कम वितररत करण्याकरीता ननधी भमळरे्बाबत 
शासन स्तरािर कायमिाही सरुु आहे. 
(६) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

नागभीड (जज.चांद्रपूर) ग्रामीण रुग्णालयातील डाॅॅक्टराांच्या 
हलगजीपणामुळे प्रसुती र्ालेल्या महहलेचा मतृयू र्ाल्याबाबत 

  

(१६) * १२९९१ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागभीड (जज.चींद्रपरू) येथील ग्रामीर् रुग्र्ालयातील डााँक््राींच्या 
हलगजीपर्ामळेु प्रसतुी झालेल्या महहलेचा मतृय ू झाल्याची बाब माहे 
जानेिारी, २०२२ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, चींद्रपरू येथील िदै्यकीय अधधकाऱयाींच्या सभमतीने नागभीड 
ग्रामीर् रुग्र्ालयात येऊन सदर मतृय ू प्रकरर्ाची चौकशी करुन चौकशी 
अहिाल सािमजननक आरोग्य विभागास सादर केला आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन सभमतीच्या 
अहिालानसुार सींबींधधत दोषी डॉक््राींिर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात 
येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
(२) जजल्हा शल्य धचककतसक, सामान्य रुग्र्ालय, चींद्रपरू कायामलयाचे स्तरािर 
पाच सदस्यीय चौकशी सभमती गठीत करुन सदर प्रकरर्ी चौकशी करण्यात 
आली आहे. सदर चौकशी अहिाल विभागास हदनाींक ०२/०३/२०२२ रोजी प्राप्त 
झाला आहे. 



22 

(३) चौकशी अहिालातील ननषकषामच्या अनषुींगाने डॉ. तरल नागमोती, कीं िा्ी 
स्िीरोगतज्ञ याींची सेिा तातकाळ प्रभािाने हदनाींक ३१/१२/२०२१ पासनू समाप्त 
करण्यात आली आहे. तसेच, डॉ. रवि गािींड,े िदै्यकीय अधीक्षक, ग्रामीर् 
रुग्र्ालय, नागभीड याींनी कतमव्यात कसरू केल्याप्रकरर्ी तयाींचेविरुध्द 
भशस्तभींगविषयक कायमिाही करण्याच्या अनषुींगाने कायमिाही सरुु आहे. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही.  
 

----------------- 
  

उल्हासनगर (जज.ठाणे) शहरातील अांगणिाडयाांमधील  
बालिाांच्या िुपोषणाबाबत 

  

(१७) * १३०२५ श्री.विक्रम िाळे, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.सनतश चव्हाण, 
श्री.अमोल शमटिरी : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) उल्हासनगर (जज.ठारे्) शहरात बालविकास प्रकल्पाींतगमत २११ 
अींगर्िाड्या चालविण्यात येत असनू तथेील ३ त े६ िष ेियोग्ातील मलुाींचे 
सिेक्षर् करुन तयाींची अींगर्िाडीत नोंदर्ी केली जात,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, पिूम प्राथभमक भशक्षर्ासाठी मलुाींची तयारी करताना शासन 
ननकषानसुार मलुाींचे िजन आहे की नाही याची िेळोिेळी नोंद ठेिली जात 
असताना उल्हासनगर शहरातील ९२ मलुाींचे िजन कमी असल्याचे अींगर्िाडी 
सेविकाींच्या सिेक्षर्ात आढळून आले असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, दरिषी मलुाींच्या सदुृढ आरोग्यासाठी शासन कोट्यिधी रुपये 
खचम करीत असताना उल्हासनगर ि अन्य शहराच्या हठकार्ी कुपोषर् 
असल्याचे हदनाींक १७ डडसेंबर, २०२१ रोजी िा तयासमुारास ननदशमनास आले 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) तसेच, अींगर्िाडी सेविका ि मदतनीस याींना शासनाकडून जुन्या व्हजमनच े
मोबाईल परुविण्यात आले असनू तयामध्ये बालक ि माताींची माहहती 
व्यिजस्थत भरता येत नसल्यामळेु जुन्या मोबाईलऐिजी निीन मोबाईल ि 
मराठी माध्यमाचे ॲप देण्याची मागर्ी अींगर्िाडी सवेिकाींनी शासनाकड ेकेली 
असल्याचेही ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
उल्हासनगर शहरातील अींगर्िाड्याींमधून बालकाींना पोषर् सकस आहार 
परुविण्याबाबत तसेच अींगर्िाडी सेविका ि मदतनीस याींना जुन्या 
मोबाईलऐिजी निीन मोबाईल ि मराठी माध्यमाचे ॲप देण्याच्या मागर्ीच्या 
अनषुींगाने कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे आहे.  
(२) अींगर्िाडी कायमक्षिेातील ० त े ५ िषम ियोग्ातील बालकाींचे िजन दर 
महहन्याला घेण्यात येत.े डडसेंबर २०२१ च्या माभसक प्रगती अहिालानसुार 
उल्हासनगर शहरातील २११ अींगर्िाड्यामध्ये अींगर्िाडी सेविकाींनी सिेक्षर् 
केल्यानसुार खालीलप्रमारे् िजनाची नोंद घेण्यात आलेली आहे. 
 

एकूर् िजन 
घेतलेली बालके 

सिमसाधारर् 
बालके 

मध्यम कमी िजनाची 
बालके (MUW) 

तीव्र कमी िजनाची 
बालके (SUW) 

१२२११ ९९९० २०६८ १५३ 
  

(३) बालकाींच्या सदुृढ आरोग्यासाठी शासनामाफम त अनेक उपाययोजना 
करण्यात येतात. तयानसुार ६ महहने त े३ िषम ियोग्ातील बालकाींना THR 
ि ३ त े६ िष ेियोग्ातील बालकाींना गरम ताजा आहार देण्यात येतो. तसेच 
राज्यातील ग्रामीर् भागातील सॅम बालकाींसाठी ग्राम बालविकास कें द्र सरुु 
करण्यात आली आहेत. ग्राम बालविकास कें द्रामध्ये तीन िेळचा अनतररक्त 
आहार ि आरोग्य खातयामाफम त औषधोपचार करण्यात येतात. तयाच धतीिर 
नागरी भागातील कुपोषर् ननमुमलनासाठी पथदशी प्रकल्प म्हर्ून नागरी 
बालविकास कें द्र स्थापन करण्याचे आयोजन करण्यात येत आहे. तसेच 
आरोग्य विभागाशी सींबींधधत सींदभम सेिा देखील उपलब्ध करुन देण्यात येतात. 
 पोषर् अभभयानाींतगमत अींगर्िाडी कें द्रातील बालकाींचा, ककशोरियीन 
मलुी ि महहलाींच्या पोषर्ाचा दजाम सधुारण्यासाठी ि कुपोषर्ाच ेप्रमार् कमी 
करण्यासाठी विविध स्तरािरुन ननरींतर भशक्षर् िधृ्दी दृष्ीकोन (ILA), 
समदुाय आधाररत कायमक्रम (CBE), ररअल ्ाईम मॉनन्रीींग (ICT-RTM) ि 
जन आींदोलन इतयादी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. 
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(४) ि (५) कें द्र शासनाने ननधामररत केलेल्या स्पेसीकफकेशन नसुार अींगर्िाडी 
सेविकाींना मोबाईल फोन परुविण्यात आलेले आहेत. अींगर्िाडी सेविकाींना 
परुविण्यात आलेल्या मोबाईल मध्ये माहहती भरण्यास समस्या ननमामर् होत 
असल्याचे ननदशमनास आल े आहे. कें द्र शासनाने पोषर् अभभयान कायमक्रम 
राबविण्यासाठी सिम राज्याींकरीता पोषर् रॅकर ॲप विकभसत केलेले आहे. सदर 
ॲप मधील आढळलेल्या िु् ी सींदभामत तसेच सदर ॲप मराठीत 
करण्यासींदभामत िेळोिेळी कें द्र शासनास लखेी तसेच बठैकाींमध्ये देखील 
कळविण्यात आलेले आहे. तयानसुार कें द्र शासनामार्फम त सदर ॲप मधील 
िु् ीच्या ननिारर्ासाठी तसेच ॲप मराठीमध्ये कररे्सींदभामत कायमिाही सरुू 
आहे. पोषर् रॅकर मध्ये माहहती भरतानाच्या अडचर्ी स्थाननक पातळीिर 
सोडविण्याकरीता विशषे ताींत्रिक मनषुयबळाची ननयकु्ती प्रकल्पस्तरािर 
करण्यात आलेली आहे. 
(६) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

नागपूर येथील डागा स्मतृी शासिीय स्त्री रुग्णालयात  
मेरो ब्लड बँि उभारण्याबाबत 

  

(१८) * १३०५९ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू येथील डागा स्मतृी शासकीय स्िी रुग्र्ालयात मेरो ब्लड बाँक 
उभारण्याचा ननर्मय मागील ६ िषामपिूी घेण्यात आला असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०२२ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सािमजननक आरोग्य विभागाने सदर स्िी रुग्र्ालयात मरेो 
ब्लड बाँक मींजूर केल्यामळेु तथेे बाींधकाम करुन यींिसामगु्री आर्ून ि ब्लड 
बाँकेचा फलक लािण्यात आला असनू पढुील कोर्तीही कायमिाही करण्यात न 
आल्याने हे काम अपरु्ामिस्थेत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या रुग्र्ालयात प्रसतुीकरीता आलेल्या बहुताींश जस्ियाींची 
शस्िकक्रया करण्यात येत असल्याने थलेॅसेभमया ि भसकलसेलग्रस्त माताींना 
अनतररक्त रक्ताची आिर्शयकता भासत असल्याने ि सदरहू रुग्र्ालयात 
आिर्शयक रक्तपरुिठा नसल्याने या जस्िया ि तयाींच्या निजात भशशुींचा जीि 
धोक्यात आला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तयानषुींगाने नागपरू येथील डागा स्मतृी शासकीय स्िी 
रुग्र्ालयात मेरो ब्लड बाँक उभारण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे नाही. 
 शासन ननर्मय क्र.रारस-े२०११/प्र.क्र.३३१/आरोग्य-५, हदनाींक ०६/०१/२०१२ 
अन्िये राज्यात नागपरूसह इतर १० हठकार्ी अद्ययाित यींिसामगु्री असलेली 
रक्तकें द्राची म्हर्जे मेरो ब्लड बाँक उभारण्याचा ननर्मय घेण्यात आला आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 सिम ताींत्रि क ि प्रशासकीय मान्यतनेींतर ि ननधीच्या उपलब्धतनेसुार 
सािमजननक बाींधकाम विभागाने मेरो ब्लड बाँक इमारतीचे बाींधकाम परू्म करून 
सन २०१८ मध्ये सदर इमारत डागा स्मतृी शासकीय स्िी रूग्र्ालय याींना 
हस्ताींतरर त केली आहे. इमारत हस्ताींतरानींतर अजस्ततिात असलेले रक्तकें द्र 
सदरच्या इमारतीमध्ये हदनाींक २२/०५/२०१८ रोजी स्थलाींतरीत करून मेरो 
रक्त कें द्राच्या कामास सरुूिात झाली आहे.  
(३) हे खरे नाही. 
 मेरो ब्लड बाँकेचे िावषमक सरासरी रक्त सींकलन २८०० यनुन् आहे 
तसेच तयाव्यनतररक्त रक्त ि रक्तघ्काींसाठी जीिनज्योती रक्तकें द्र, नागपरू 
या रक्तकें द्रासोबत सामींजस्य करार केलेला आहे ि या कराराप्रमारे् निजात 
भशश,ू प्रसनुतपिुम ि प्रसनुतपर्शचात माता, भसकलसेल ि थलेॅभसभमया रूग्र्ाींना 
रक्त ि रक्तघ्क उपलब्ध करून परुविण्यात येतात याप्रमारे् गरजु रूग्र्ाींची 
गरैसोय ्ाळण्याचा परू्मपरे् प्रयतन केला जातो.  
(४) प्रर्शन उद् भित नाही.        
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 
 

----------------- 
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इांहदरा गाांधी शासिीय िैद्यिीय महाविद्यालय ि रुग्णालय (मेयो) 
नागपूर येथील िमचचाऱयाांच्या िेतनासाठी अनतररक्त ननधी हदल्याबाबत 

  

(१९) * १३१२६ श्री.राजहांस शस ांह, श्री.रामदास आांबटिर, श्री.प्रसाद लाड : 
सन्माननीय िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खलुासा करतील काय :- 
(१) इींहदरा गाींधी शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालय ि रुग्र्ालय (मेयो) 
नागपरू येथील कममचाऱयाींच्या िेतनासाठी सन २०२१-२२ या िषामत रुपये ३.५ 
को्ीींऐिजी रुपये ३५.६३ को्ी हदल्याचे माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाच्या पररपिकानसुार रुपये ३५,६३,४०००० पकैी रुपये 
१०,४३,२३००० ननधीचा िापर करण्यात आला नाही, हे ही खरे आहे काय, 
तसेच प्राप्त ननधीपकैी रुपये २२ को्ी खचम करण्यात आले असनू त ेकोर्तया 
कामासाठी खचम करण्यात आले तयाचा थोडक्यात तपभशल काय आहे, 
(३) असल्यास, एखाद्या सींस्थेसाठी कोर्ताही ननधी मींजूर करताना शासनाने 
पररपिक काढरे् आिर्शयक असतानाही रुग्र्ालयाला अनतररक्त ननधी कोर्तया 
ननयमाींतगमत देण्यात आला आहे तयासाठी शासन ननर्मय काढला होता काय, 
शासन ननर्मय काढला नसल्यास अनतररक्त ननधी देण्याची काररे् काय 
आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
लेखा ि वित्त विभागातील दोषी अधधकारी ि कममचारी याींच्यािर कारिाई 
करण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) होय. 
(२) शासन ननर्मय हदनाींक २१/०१/२०२२ अन्िये रुपये ३५.६३ को्ी पकैी रुपये 
१०.४३ को्ी इतका ननधी पनुविमननयोजनाने अन्य ०५ सींस्थाींना िळती करून 
देण्यात आला आहे. उिमररत रुपये २५.२० को्ी ही रक्कम आता सधुारर त 
अींदाजामध्ये रुपये ६.२० को्ी करण्यात आली आहे. 
(३) वित्त विभागाने र्शिेतपजुस्तका हदनाींक ०५/०७/२०२१ मध्ये अनदुानाचा 
तपभशल प्रभसध्द करण्यात आलेला आहे. 
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(४) हदनाींक २१/०१/२०२२ रोजी ज्ञापनान्िये सींबींधधताींना काररे् दाखिा नो्ीस 
बजािण्यात आली आहे. ननयमानसुार कायमिाही सरुू आहे. 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

अिोला जजल्हा पररषदेत सॅननटायर्रच्या खरेदीत  
अननयशमतता र्ाल्याबाबत 

  

(२०) * १३१९७ श्री.अमोल शमटिरी, श्री.शशशिाांत शश ांदे, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.सनतश चव्हाण, श्री.सांजय दौंड, श्री.अरुण लाड : सन्माननीय ग्रामवििास 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) अकोला जजल््यात हदनाींक २८ माचम, २०२० रोजी जजल्हा पररषदेमाफम त 
रुपये ३ को्ी ६१ लाखाींच्या ननधीतनू सॅनन्ायझर, मास्क ि औषधे इतयादी 
साहहतयाच्या खरेदीमध्ये सॅनन्ायझरच्या खरेदीत अननयभमतता झाल्याचा 
आरोप स्थायी सभमतीच्या सभेत जजल्हा पररषद सदस्य याींनी केला असनू 
यासींदभामत चौकशी करण्याची मागर्ी केल्याचे माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदरहू खरेदी प्रकक्रयेची चौकशी करण्याचे आदेश जजल्हा 
पररषदेच्या मखु्य कायमकारी अधधकारी (सीईओ) याींनी सभेमध्ये हदले आहेत,    
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन गरैव्यिहार करर्ाऱया 
दोषीींविरुध्द कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, कोरोना काळात सॅनन्ायझर ि इतर औषधी ि 
साहहतयाची खरेदी केली. जजल्हा पररषद स्थायी सभमती सभेमध्ये जज.प. 
सदस्याींनी आरोप केला हे खरे आहे. परींत ु कोर्तीही अननयभमतता झालेली 
नाही. सींपरू्म प्रकक्रया ही शासनाच्या मागमदशमक सचुनेनसुार ि ऊजाम ि उद्योग 
शासन ननर्मय हदनाींक १ डडसेंबर, २०१६ ि शासन ननर्मय हदनाींक २४ ऑगस््, 
२०१७ नसुार GEM पो म्ल ि ई-ननविदा द्िारे खरेदी प्रकक्रया राबविण्यात 
आली. 
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(२) होय, हे खरे आहे. जजल्हा पररषद स्थायी सभमती सभेमध्ये जज.प. 
सदस्याींनी सॅनन्ायझरचा मदु्दा उचलनू धरला, सदर प्रकरर्ी चौकशी करािी 
असे आरोप केले यािर मा.मखु्य कायमकारी अधधकारी याींनी सदर 
सॅनन्ायझरची गरु्ित्ता तपासर्ीकरीता अन्न ि औषध प्रशासन विभागाकड े
पाठविण्याची सचुना हदली आहे. तयानसुार हदनाींक १४/०२/२०२२ अन्िये अन्न ि 
औषध प्रशासन विभागाकड ेतपासर्ीकरीता पि व्यिहार करण्यात आला आहे. 
(३) प्रर्शन उद् भित नाही. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
िाशशम येथील जजल्हा स्त्री रुग्णालयामध्ये प्रसुनतगहृ सुरू िरण्याबाबत 

  

(२१) * १३२०५ श्री.किरण सरनाईि : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) िाभशम येथील जजल्हा स्िी रुग्र्ालयामध्ये प्रसनुतगहृाचे उद्घा्न होऊनही 
अद्यापपयतं रुग्र्ालय कायमरत नसल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये 
िा तयादरम्यान ननदशमनास आली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तद्नसुार िाभशम येथील जजल्हा स्िी रुग्र्ालयात 
प्रसनुतगहृ सरुू करण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोप े : (१) सद्य:जस्थतीत िाभशम येथील जजल्हा स्िी रुग्र्ालयाच े
इमारतीत म,े २०२० पासनू कोविड-१९ आजारािरील उपचारासाठी District 
Covid Hospital ि District Covid HealthCentre कायामजन्ित आहे आणर् 
कोिीड पॉझीह्व्ह प्रसतुी सधु्दा करण्यात येतात. 
 कोवि ड रुग्र् सींख्या कमी झाल्याने त े परू्मत: स्िी रुग्र्ालय सरुु 
करण्याची कायमिाही जजल्हा स्तरािर सरुु आहे. 
(२) प्रर्शन उद् भित नाही. 
(३) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
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मराठिाडयासाठी िोिणातील पजश्चमिाहहनी नदी खोऱयातील  
पाणी िळविण्याबाबत 

  

(२२) * १३३३९ श्री.अांबादास दानिे : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०६१४ ला 
हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
जलसांपदा मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) मराठिाड्यासाठी सन २०१९ मध्ये कोकर्ातनू पजर्शचमिाहहनी नदी 
खोऱयात १६८ ्ीएमसी पार्ी िळविण्याबाबत शासनाने मान्यता हदली होती, 
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, नाभशक विभागाच्या जलसींपदा विभागाने दमर्गींगा, ितैरर्ा, 
कडिा देि नदी यासह दोन योजनाींच्या माध्यमातनू भसन्नर तालकु्यात पार्ी 
िळविण्याबाबत काम सरुु करण्यात आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, या प्रकल्पाच्या सींदभामतील राषरीय जलविकास प्राधधकारर्ास 
अहिाल प्राप्त झाला आहे काय, तसेच गोदािरी पा्बींधारे महामींडळाने 
याबाबत आक्षेप घेतला आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
गोदािरी पा्बींधारे महामींडळाने घेतलेल्या आक्षेपाींबाबत कोर्ती कायमिाही 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) अींशत: खरे आहे.  
 दषुकाळग्रस्त मराठिाड्यासाठी ि धगरर्ा उपखोऱयासाठी कोकर्ातनू 
पार्ी िळविण्यासाठीच्या योजनाींना ततित: मान्यता हदलेल्या शासन ननर्मय 
हदनाींक १९/०९/२०१९ मध्ये उल्हास, ितैरर्ा, नार-पार ि दमर्गींगा 
उपखोऱयातनू प्रस्तावित गोदािरी खोरे (१६८ अ.घ.फू. पार्ी िापर) ि धगरर्ा 
उपखोरे नदीजोड प्रकल्पाींच े सिेक्षर्/अन्िेषर्ाचे काम हाती घेऊन प्राथभमक 
अन्िेषर् अहिाल, सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार करून तयाची व्यिहायमता 
तपासनू पढुील मींजूरीसाठी शासनास सादर करण्यास मान्यता हदली आहे.  
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(२) अींशत: खरे आहे. 
 दमर्गींगा-ितैरर्ा-गोदािरी (कडिा देि नदी) या नदीजोड योजनेव्दारे 
भसन्नर तालकु्यातील दषुकाळी भागातील क्षिे भस ींचनाखाली आर्रे् प्रस्तावित 
असनू सदर योजनेच े सिेक्षर्, अन्िेषर् ि सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार 
करण्याचे काम राषरीय जलविकास अभभकरर्ामाफम त प्रगतीत आहे. 
(३) अींशत: खरे आहे. 
 राषरीय जलविकास प्राधधकरर्ाने दमर्गींगा-ितैरर्ा-गोदािरी (कडिा 
देि नदी) या नदीजोड योजनेचा प्रारूप सविस्तर प्रकल्प अहिाल मखु्य 
अभभयींता, उत्तर महाराषर प्रदेश, नाभशक याींना माहे नोव्हेंबर, २०२१ मध्ये 
सादर केला आहे. तथावप, सदर योजनेव्दारे उपलब्ध होर्ारे पार्ी कोर्तया 
भागासाठी िापरािे याबाबत महामींडळ स्तरािर ननर्मय होत नसल्यामळेु 
शासनास महामींडळाचे हदनाींक १०/०२/२०२२ च्या पिान्िये सींदभम करण्यात 
आले आहे. 
(४) राषरीय जलविकास प्राधधकरर्ाने क्षते्रिय स्तरािर सादर केलले्या प्रारूप 
सविस्तर प्रकल्प अहिालािरील महामींडळाचे ननर्मय होत नसल्याने शासन 
स्तरािर ननर्मय प्रककया प्रगतीत आहे. 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

श्रीक्षेत्र िोंडोली (जज.िाशशम) येथील अरुणािती नदीिरील  
बांधाऱयाच ेिाम पूणच िरण्याबाबत 

  

(२३) * १३३७५ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) श्रीक्षेि कोंडोली (जज.िाभशम) येथील अरुर्ािती नदीिर तीन िषामपिूी 
एफआरबी गे् बींधारे मींजूर होऊन कीं िा्दाराला बींधाऱयाच्या कामासाठी ननधी 
वितररत करण्यात आला असनू अद्यापही बींधाऱयाचे काम सरुु झाले नसल्याच े
माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आल ेआहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर बींधाऱयाचे काम सरुु न होण्याची काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन ननयमबा्यपरे् 
कीं िा्दाराला आगाऊ ननधी देर्ाऱया अधधकाऱयाींिर कोर्ती कारिाई केली िा 
करण्यात येत आहे तसेच एफआरबी गे् बींधाऱयाचे काम कधीपयतं परू्म होरे् 
अपेक्षक्षत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराि गडाख : (१) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
 श्रीक्षिे कोंडोली (जज.िाभशम) येथील अरुर्ािती नदीिर तीन बींधारे 
मींजूर असनू तयापकैी एका बींधाऱयाचे ७०% पयतं बाींधकाम परू्म झालेले आहे. 
उिमररत दोन्ही बींधाऱयाींच्या स्थळी काही प्रमार्ात खोलीकरर्ाच ेकाम करण्यात 
आले आहे.  
(२) कोविड-१९ साथरोगाच्या प्रादभुामिामळेु लागलेल्या ननबधंाींमळेु तसेच 
नदीपािातील सततच्या जास्त पार्ी प्रिाहामळेु बींधाऱयाचे बाींधकाम विहीत 
कालािधीत कररे् शक्य झाले नाही. 
(३) सदर नतन्ही बींधाऱयािर केलेल्या कामाप्रमारे् रुपये १७२.२१ लक्ष इतका 
ननधी वितरीत करण्यात आला असनू उपरोक्त कामाींिर कोर्तयाही प्रकारची 
आगाऊ रक्कम वितरीत करण्यात आलेली नाही. 
 तसेच, सदर बींधाऱयाचे काम जनू, २०२२ अखेर परू्म करण्याचे ननयोजन आहे. 
 (४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

राज्य शासनातील िमचचाऱयाांिरीता जुनी ननितृ्तीिेतन योजना 
स्िीिारण्यासाठी “one time option” देण्याबाबत 

  

(२४) * १३४६५ श्री.रमेश िराड : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्य शासनातील कममचाऱयाींकरीता कें द्र शासनाच्या धतीिर निीन 
अींशदान ननितृ्तीिेतन योजना (एनपीएस) स्िीकारली असनू तयामध्ये पढुील 
कालािधीत होर्ाऱया सधुारर्ा या राज्यातील कममचारी याींनाही लाग ूकरण्यात 
येर्ार आहेत, हे खरे आहे काय, 



32 

(२) असल्यास, कें द्र शासनाने हदनाींक २५ जून, २०२० रोजीच्या ननर्मयान्िये 
मा.न्यायालयाच्या आदेशानसुार माहे डडसेंबर, २००३ नींतर शासकीय सेिेमध्ये 
रुजू झालेल्या कममचाऱयाींपकैी ज्याींची पद भरतीची जाहहरात माहे डडसेंबर, 
२००३ पिूी देण्यात आली होती ि सरळसेिेने ननिड होऊन प्रनतक्षा यादीने 
तयाींना सन २००४ मध्ये सेिेत रुज ू होण्याच ेआदेश हदले होत े तयाींना “one 
time option” देऊन जुनी ननितृ्तीिेतन योजना स्िीकारण्याची सींधी हदली 
आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, राज्य शासनाने कें द्र शासनाच्या धतीिर माहे नोव्हेंबर, २००५ 
नींतर शासकीय सेिेत रुज ू झालेल्या कममचाऱयाींपकैी ज्याींच्या पद भरतीची 
जाहहरात सन २००५ पिूी देऊन तयाींची प्रनतक्षा यादी तयार केली होती ि 
तयाींना माहे जानेिारी, २००६ नींतर ननयकु्ती देण्यात आली अशा कममचारी 
याींना कें द्र शासनाप्रमारे्च जुनी ननितृ्तीिेतन योजना स्िीकारण्यासाठी “one 
time option” देण्यात येर्ार आहे काय, असल्यास, केव्हा देण्यात येर्ार 
आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्य शासनातील कममचाऱयाींकरीता जुनी ननितृ्तीिेतन योजना 
स्िीकारण्यासाठी “one time option” देण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) होय, हे खरे आहे. 
(३) ि (४) हदनाींक १/११/२००५ रोजी ि तयानींतर शासन सेिेत ननयकु्त 
होर्ाऱया कममचाऱयाींना निीन पररभावषत अींशदान ननिवृत्तिेतन येाजना लाग ू
केली असनू, वित्त विभाग, शासन ननर्मय हदनाींक ३१/१०/२००५ मधील 
पररच्छेद क्र.५ अन्िये खालीलप्रमारे् तरतदू करण्यात आली आहे – 
 “१ नोव्हेंबर, २००५ रोजी ककीं िा तयानींतर तयाींची शासकीय सेिेत 
ननयकु्ती होताच तयाींना निीन “पररभावषत अींशदान ननिवृत्तिेतन योजना” लाग ू
ठरेल. माि सध्या अजस्ततिात असलेली ननिवृत्तिेतन योजना (म्हर्जे महाराषर 
नागरी सेिा (ननिवृत्तिेतन) ननयम, १९८२ ि महाराषर नागरी सेिा  
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(ननिवृत्तिेतनाचे अींशराशीकरर्) ननयम, १९८४) आणर् सध्या अजस्ततिात 
असलेली सिमसाधारर् भविषय ननिामह ननधी योजना तयाींना लाग ूहोर्ार नाही.” 
ही बाब विचारात घेता “one time option” राज्य शासकीय 
कममचाऱयाींच्याबाबतीत लाग ूहोत नाही. 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
महाड शहर ि ग्रामीण भागामधील नदी पात्रातील गाळ िाढण्याबाबत 

  

(२५) * १३१७१ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) महाड (जज.रायगड) शहरात ि आजुबाजूच्या ९१ गािाींमध्ये हदनाींक २२ ि 
२३ जुल,ै २०२१ रोजी िा तयासमुारास सावििी, गाींधारी ि काळ नदी तसेच 
ग्रामीर् भागातील इतर नदयाींना आलेल्या महापरुामळेु स्थािर मालमते्तचे ि 
शतेीचे प्रचींड नकुसान होिनू आधथमक हानी झाली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, परुपररजस्थतीच्या पार्शिमभमुीिर सावििी, गाींधारी ि काळ 
नदीपािाच्या मखु्य मागामिरील गाळ काढण्याच्या कामास सरुूिात करण्यात 
आली असनू महाड शहरामधील तसेच आजूबाजूच्या ग्रामीर् भागातील 
नद्याींच्या पािामध्ये गाळ साठून तया उथळ झाल्या आहेत, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन, चौकशीच्या अनषुींगाने 
सावििी, गाींधारी ि काळ नदीपािासह महाड शहर ि ग्रामीर् भागातील 
नदीपािातील साठलेला गाळ काढण्यासाठी कोर्ती उपाययोजना केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.जयांत पाटील : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) महाड शहरातील परू ननिारर्ासींदभामत कायमस्िरुपी उपाययोजना 
करण्यासींदभामत महाड शहरातील सावििी नदीमधील फुगिट्यामळेु परुादरम्यान 
पाण्याचा ननचरा होत नसल्याने सदर बे्े/फुगि्े जलसींपदा विभागाींतगमत 
याींत्रिकी सींघ्नेमाफम त सावििी (महाड शहर) ि काळ (त्रबरिाडी) या हठकार्ी 
नदीतील गाळ काढण्याचे काम सरुु आहे. 
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 जलसींपदा विभागाच्या याींत्रिकी सींघ्नेतफे सावििी नदीमधील गाळ 
काढण्याचे काम ७ एस्कॅव्हे्र (याींत्रिकी-५ ि लोकसहभागातनू-२), १ डोझर ि 
२३ ह्पर (याींत्रिकी-१३ ि लोकसहभागातनू-१०) याद्िारे सरुु आहे. तसेच काळ 
नदीिर १ एस्कॅव्हे्र ि ३ ह्पर याद्िारे गाळ काढण्याचे काम सरुु आहे. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील पॅरामेडीिल डॉक्टराांना शासिीय सेिेत सामािून घेणेबाबत 

  

(२६) * १२५७५ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना महामारीमध्ये ग्रामीर् भागातील डॉक््राींनी भरीि 
आरोग्यसेिा हदली, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, कोरोनाच्या नतसऱ या ला्ेचा अींदाज घेऊन मध्यप्रदेश 
सरकारच्या आरोग्य विभागाने ग्रामीर् भागातील डॉक््राींना महामारीच्या 
ननयोजनासाठी शासकीय सेिेत ननयकु्त करण्याचे आदेश हदले, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, मध्यप्रदेश सरकारने घेतलेल्या ननर्मयाच्या धतीिर कोरोना 
महामारीमध्ये आरोग्यसेिा करण्यासाठी राज्यातील पॅरामेडीकल डॉक््राींना 
शासकीय सेिेत सामािनू घेण्याची मागर्ी अल््रने्ीव्ह मेडीसीन डॉक््सम 
असोभसएशनने शासनाकड ेकेली, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने अल््रने्ीव्ह मेडीसीन डॉक््सम 
असोभसएशनने केलेल्या मागर्ीच्या अनषुींगाने पॅरामेडीकल डॉक््राींना 
शासकीय सेिेत सामािनू घेरे्बाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१), (२), (३) ि (४) राज्यात कोरोना महामारीच्या 
कालािधीत ग्रामीर् भागातील शासकीय रुग्र्ालयाींमधील शासकीय िदै्यकीय 
अधधकारी (एम.बी.बी.एस. ि बी.ए.एम.एस.) ग्-अ ि ग्-ब याींनी ग्रामीर् भागात 
महतिपरू्म आरोग्य सेिा हदलेली आहे. ग्रामीर् भागातील पॅरामेडीकल 
डॉक््राींना सािमजननक आरोग्य विभागाच्या आस्थापनेिरील शासकीय िदै्यकीय  
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अधधकाऱ याींच्या ननयभमत पदािर ननयकु्तीबाबतची मागर्ी अल््रने्ीव्ह 
मेडीसीन डॉक््सम असोभसएशनकडून प्राप्त झालेली नाही. सािमजननक आरोग्य 
विभागाच्या आस्थापनेिरील िदै्यकीय अधधकारी ग्-अ ि ग्-ब सींिगामतील 
पदािरील ननयकु्तया ्या सींबींधधत सींिगामच्या सेिा प्रिेश ननयमातील 
तरतदुीनसुार करण्यात येतात. 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

राज्यातील शासिीय िैदयिीय महाविद्यालयातील अस्थायी िैद्यिीय 
सहायि प्राध्यापिाांना शासन सेिेत ननयशम त िरण्याबाबत 

  

(२७) * १२४२३ श्री.रामदास आांबटिर, श्री.नागोराि गाणार, डॉ.(श्रीमती) 
मननषा िायांदे, श्री.विलास पोतनीस, श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सिम शासकीय िदै्यकीय महाविद्यालयातील अनेक िषामपासनू 
अस्थायी असलेल्या ५०० िदै्यकीय सहायक प्राध्यापकाींना शासनाने स्थायी 
करण्याचे आर्शिासन देिनूही अद्याप स्थायी न केल्याने तयाींनी हदनाींक        
२८ डडसेंबर, २०२१ रोजी िा तयासमुारास बेमदुत सींप पकुारल्याचे ननदशमनास 
आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, िदै्यकीय सहायक प्राध्यापकाींनी मुींबईतील सर 
जे.जे.रुग्र्ालयामध्ये साखळी उपोषर् आींदोलन करुन सदर प्राध्यापक 
डॉक््राींच्या सेिा ननयभमत करण्याची मागर्ी महाराषर स््े् मेडीकल ह्चसम 
असोभसएशन माफम त माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये शासनाकड ेकेली आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर मागर्ीच्या अनषुींगाने मा.मींिीमहोदयाींनी ८ हदिसात 
प्राध्यापक डॉक््राींच्या सेिा ननयभमत करण्याचा ननर्मय घेण्यात येईल असे 
आर्शिासन आींदोलनास बसलले्या प्राध्यापकाींना हदले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन, चौकशीच्या अनषुींगाने 
सदर सहयोगी प्राध्यापक डॉक््र याींना शासन सेिेत ननयभमत करण्याबाबत 
तसेच तयाींच्या प्रलींत्रबत मागण्या मान्य करण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली 
िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे अींशत: खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) सींघ्नेच्या मागण्याींसींदभामत सींबींधधत सिम विभागाींचे अभभप्राय घेिनू 
सक्षम प्राधधकाऱयाच्या स्तरािर योग्य तो ननर्मय घेतला जाईल अशी मा.मींिी 
(ि.ैभश.) याींची भभूमका आहे. 
(४) ि (५) शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
 

----------------- 
  
िल्याण-डोंबबिली (जज.ठाणे) क्षेत्रात अिैधररतया गािठी दारुची ननशमचती 

ि विक्री होत असल्याबाबत 
  

(२८) * १२४३० श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) कल्यार्-डोंत्रबिली (जज.ठारे्) क्षिेात असलेल्या २७ गािात दारु 
माकफयाींमाफम त गािठी दारुची बेकायदेशीर विक्री सरुु असल्याचे माहे डडसेंबर, 
२०२१ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, मलींगगड भागानींतर राज्य उतपादन शलु्क विभागाने द्िारली 
ि मारे्रे गािाच्या भशिारातनू रुपये ३ लाख ९ हजाराींचा मदु्देमाल नष् 
करुनही तसेच हहललाईन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या माींगरुळ 
गािाच्या भशिारात आणर् नेिाळीमधील चाळीींमध्ये कारिाई करुनही उपरोक्त 
भागात गािठी दारुची ननभममती ि विक्री सरुु असल्याच ेननदशमनास आले आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक् त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन अिधै गािठी दारुची 
ननभममती ि विक्री रोखण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) ि (२) होय, हे खरे आहे. 
(३) कल्यार्-डोंत्रबिली (जज.ठारे्) क्षिेात असलेल्या २७ गािात गािठी दारुची 
ननभममती ि विक्री सरुु असल्याचे ननदशमनास आल्यानींतर ननरीक्षक, राज्य 
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उतपादन शलु्क, ड ींत्रबिली, ननरीक्षक, राज्य उतपादन शलु्क, अींबरनाथ, 
ननरीक्षक, राज्य उतपादन शलु्क, भरारी पथक, ठारे् तसेच, ननरीक्षक, राज्य 
उतपादन शलु्क, विभागीय भरारी पथक, कोकर् विभाग, ठारे् याींनी कारिाई 
करुन एकूर् ६२ गनु्हे नोंदविले आहेत. या गनु््याींपकैी ११ िारस गनु््यात 
१२ आरोपीींना अ्क करुन रुपये ४५,८१,५३५/- इतक्या ककीं मतीचा मदु्देमाल 
जप्त केला आहे. 
 तसेच, अिधै दारु ननभममती ि विक्री सींदभामत खालीलप्रमारे् ननयभमत 
कारिाई केली जात.े 
 १. अधीक्षक, राज्य उतपादन शलु्क, ठारे् याींच्या अधधपतयाखालील 
क्षेत्रिय अधधकाऱ याींच ेकायमक्षिे बदलनू प्रतयेक आठिड्यात ककमान २ मोहहमा 
राबविण्यात येतात. 
 २. अिधै मद्य विक्रीिर ननबधं घालण्याकामी िळेोिेळी िाहनाींची 
तपासर्ी केली जात ेि रािीच्या िेळी गस्ती घालण्यात येतात. 
 ३. हातभट््ी ननभममती कें द्राच्या हठकार्ी विभागाचे सींबींधधत 
कायमक्षेत्रिय ननरीक्षक, तसेच, ननरीक्षक, राज्य उतपादन शलु्क, भरारी पथक, 
ठारे् याींचेकडून िारींिार धाडी ्ाकून सींबींधधताींिर महाराषर दारुबींदी 
अधधननयम, १९४९ अींतगमत गनु्हे नोंद केले जातात. 
 ४. सराईत गनु्हेगाराींकडून कलम ९३ अींतगमत बींधपि घेण्यात येतात. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

न्याहाळे खदुच (ता.जव्हार, जज.पालघर) ग्रामपांचायतीने दशलत िस्ती 
योजनेच्या ननधीमध्ये गैरव्यिहार िेल्याबाबत 

  

(२९) * १३२८८ श्री.सनुनल शशांदे, श्री.विलास पोतनीस : सन्माननीय 
ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) न्याहाळे खदुम (ता.जव्हार, जज.पालघर) ग्रामपींचायत दभलत िस्ती 
योजनेतनू मींजूर असलेली विकासकामे न करता लाखो रुपयाींचा आधथमक 
गरैव्यिहार केल्याच्या तक्रारी ग्रामस्थाींनी जजल्हा पररषदेकड ेकेल्या आहेत, हे 
खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, उक्त तक्रारीच्या अनषुींगाने शासनाने चौकशी करुन, 
चौकशीच्या अनषुींगाने आधथमक गरैव्यिहार करर्ाऱया अधधकाऱयाींिर कोर्ती 
कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) ि (२) नाही, हे खरे नाही. 

तथावप, सदर योजनेतनू केलेल्या कामाींच्या अनषुींगाने जजल्हा समाज 
कल्यार् अधधकारी, जज.प. पालघर ि ग् विकास अधधकारी, पीं.स. जव्हार 
याींनी हदनाींक २३/०२/२०२२ रोजी सींयकु्त भे् हदली असता सदरहू हठकार्ी 
बसविण्यात आलले्या १६ सोलार हदव्याींपकैी ५ सोलार हदव्यास सोलार पॅनेल 
ि बॅ्री आढळून आलेली नाही. तयाअनषुींगाने उधचत कायमिाही करण्याकरीता 
ग् विकास अधधकारी, पीं.स. जव्हार याींना कळविण्यात आले आहे. 
(३) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

हाफकिन सांस्थेिड ेऔषध पुरिठादाराांची थकित असलेली 
 देयिे अदा िरण्याबाबत 

  

(३०) * १२५११ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे, डॉ.रणजजत पाटील, श्री.रमेशदादा पाटील, श्री.विजय ऊफच  भाई 
धगरिर, श्री.नागोराि गाणार, श्री.ननलय नाईि : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि ७४८४ 
ला हदनाांि ८ माचच, २०२१ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय 
िदै्यिीय शशक्षण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) हाफककन सींस्थेकड े रुपये ९० को्ीची थकबाकी असल्याने औषध 
परुिठादाराींनी हाफककन सींस्था, मा.िदै्यकीय भशक्षर्मींिी, िदै्यकीय भशक्षर् 
सींचालनालय आणर् प्रधान सधचि याींच्याकड े थकबाकीबाबत लेखी पिाद्िारे 
मागर्ी करुनही कोर्तीही कायमिाही न झाल्यामळेु तयाींनी मखु्य सधचिाींना 
पि भलहून आतमदहनाची परिानगी माधगतली असल्याचे माहे जानेिारी, २०२२ 
मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सन २०१९-२०२० या वित्तीय िषाममध्ये हाफककन महामींडळाने 
परुिठा केलेली औषधे ि सींचालनालयास प्रतयक्ष प्राप्त झालेली औषधे 
याबाबत सींचालनालय ि हाफककन महामींडळ याींच्यास्तरािर सरुु असलेली 
सींयकु्त छाननी परू्म झाली आहे काय, 
(३) असल्यास, सदरहू औषधाींची थकबाकी भमळाली नाही म्हर्ून औषध 
वितरकाींनी शासनाला होर्ारे औषध वितरर् थाींबविल्यामळेु रुग्र्ालयामध्ये 
औषधाींचा तु् िडा ननमामर् झाला आहे, हे ही खरे आहे काय, तसेच, औषध 
परुिठादाराींची थकबाकी न देण्याची काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन छाननीच्या अनषुींगाने 
औषध परुिठादाराींची थकबाकी अदा करुन औषधाींचा परुिठा सरुळीत 
करण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अशमत विलासराि देशमखु : (१) हे खरे नाही. 
(२) होय. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 
 ----------------- 
  
विदभाचतील िैनगांगा-नळगांगा नदीजोड प्रिल्प िायाचजन्ित िरण्याबाबत 

  

(३१) * १३५०९ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय जलसांपदा मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विदभम भस ींचनाचा अनशुषे दरु होिनू २ लक्ष ९० हजार हेक््र जमीन 
भसींचनाखाली येण्यासाठी िनैगींगा - नळगींगा नदीजोड प्रकल्पाला सन २०१९ 
मध्ये ततितः मान्यता हदली असनूही नदीजोड प्रकल्पाच े पढुील काम 
प्रशासकीय मान्यतअेभािी बींद आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, िनैगींगा-नळगींगा नदीजोड प्रकल्पाच्या डीपीआर मधील 
सधुाररे्साठी ताींत्रिक सल्लागार सभमतीची स्थापना करण्यात आली आहे, हे 
ही खरे आहे काय तसेच, ताींत्रिक सल्लागार सभमतीने प्रकल्पाबाबत शासनास 
प्रस्ताि सादर केला आहे काय, तयाची थोडक्यात माहहती काय आहे, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन विदभामतील 
भसींचनाच्यादृष्ीने महतिाच्या असलेला िनैगींगा-नळगींगा नदीजोड प्रकल्प 
कायामजन्ित करण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.जयांत पाटील : (१) नाही. 
 िनैगींगा-नळगींगा नदीजोड प्रकल्पाद्िारे पिूम विदभामतील परुाच े
अनतररक्त पार्ी पजर्शचम विदभामतील अिषमर् प्रिर् क्षेिात िळिनू ३,७१,२७७ 
हेक््र जमीन भसींचनाखाली आर्ण्याचे प्रस्तावित आहे. राषरीय जलविकास 
अभभकरर्, हैदराबाद याींनी सदर प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल तयार 
करून महाराषर शासनास सादर केला आहे. सन २०१९ मध्ये िा अद्याप 
पािेतो प्रकल्पास ततित: मान्यता हदलेली नाही. तथावप, मा.मखु्यमींिी, 
महाराषर राज्य याींचे अध्यक्षतखेाली हदनाींक २४/०७/२०१९ रोजी झालेल्या 
राज्य जल पररषदेच्या सातव्या बठैकीत मा.मखु्यमींिी याींनी “िनैगींगा-नळगींगा 
िळर् योजनेचा समािेश एकाजतमक राज्य जल आराखड्याच्या प्रकरर् 
आठमध्ये करण्यात यािा, सदर िळर् योजनेत भसूींपादन ्ाळण्याच्यादृष्ीने 
जोड कालिाऐिजी नभलका/ बोगदा याचे ननयोजन करािे ि तयासाठी तिररत 
सिेक्षर् हाती घेण्यात यािे” असे ननदेश हदले. तयानसुार शासन ननर्मय 
हदनाींक १९/०९/२०१९ अन्िये “िनैगींगा-नळगींगा नदीजोड योजनेत भसूींपादन 
्ाळण्यासाठी कालव्याऐिजी नभलका/ बोगदा प्रस्तािासाठी फेरसिेक्षर् करािे” 
असे ननदेभशत केले आहे.  
 सद्य:जस्थतीत राषरीय जलविकास अभभकरर्कडुन प्राप्त झालेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहिालास प्रशासकीय मान्यता प्रदान कररे्च्यादृष्ीने 
कायमिाही प्रगतीपथािर आहे. 
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(२) नाही. 
 जलसींपदा विभागातील रुपये २५ को्ी िा तयापेक्षा अधधक ककीं मत 
असलेल्या प्रकल्पाींच्या प्रशासकीय मान्यता/सधुाररत प्रशासकीय मान्यता 
प्रस्तािाींची ताींत्रिक छाननी कररे्साठी शासन ननर्मय हदनाींक १२/१०/२०१० 
अन्िये राज्य ताींत्रिक सल्लागार सभमतीची स्थापना कररे्त आली आहे. 
 िनैगींगा-नळगींगा नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल 
कायमकारी सींचालक, विदभम पा्बींधारे विकास महामींडळ, नागपरू याींनी तयाींच े
हदनाींक २९/०७/२०२१ चे पिान्िये ताींत्रिक तपासर्ीसाठी राज्य ताींत्रिक 
सल्लागार सभमती, नाभशक याींना सादर केला आहे. तयानसुार, राज्य ताींत्रिक 
सल्लागार सभमतीच्या हदनाींक २४/०९/२०२१ रोजी झालेल्या बठैकीत 
सभमतीच्या ननदेशानसुार उपजस्थत मदु्दयाींच ेअनपुालनाबाबत कायमिाही क्षेत्रिय 
स्तरािर प्रगतीत आहे. 
(३) प्रर्शन उद् भित नाही.  
 िनैगींगा-नळगींगा नदीजोड प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहिाल 
कायमकारी सींचालक, विदभम पा्बींधारे विकास महामींडळ, नागपरू याींनी तयाींच े
हदनाींक २९/०७/२०२१ च्या पिान्िये राज्य ताींत्रिक सल्लागार सभमती, नाभशक 
याींना ताींत्रिक छाननीसाठी सादर केला आहे. तसेच सदर प्रकल्पास पार्ी 
उपलब्धता प्रमार्पि प्राप्त होरे्साठीचा प्रस्ताि कायमकारी सींचालक, विदभम 
पा्बींधारे विकास महामींडळ, नागपरू याींनी तयाींचे हदनाींक २९/०७/२०२१ च्या 
पिान्िये मखु्य अभभयींता, जलविज्ञान ि धरर् सरुक्षक्षतता, नाभशक याींना 
सादर केला आहे. तयानसुार पढुील कायमिाही प्रगनतत आहे. 
 तद्नींतर, क्षेत्रिय स्तरािर सदर प्रकल्पास, महाराषर जलसींपत्ती 
ननयमन प्राधधकरर् अधधननयम २००५ कलम ११(f) अींतगमत महाराषर 
जलसींपत्ती ननयमन प्राधधकरर्ाची मान्यता घेरे् आिर्शयक आहे. 
 उपरोक्त मान्यता प्राप्त झालेनींतर, राज्याची आथोपायाची जस्थती ि 
मा.राज्यपाल, महाराषर राज्य याींचे ननदेश यानसुार िनैगींगा-नळगींगा नदीजोड 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देरे् शक्य आहे. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
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बोईसर (जज.पालघर) ि पररसरातील इमारतीांना भोगिटा  
प्रमाणपत्र शमळण्याबाबत 

  

(३२) * १३५२९ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) बोईसर (जज.पालघर) ि पररसरातील १६ गािाींकरीता स्थापन केलेल्या 
प्राधधकरर् क्षेिात १२५ पके्षा अधधक इमारतीींना भोगि्ा प्रमार्पि प्राप्त झाल े
नसतानाही अशा इमारतीींमध्ये रहहिास ि िाणर्ज्य िापर सरुु असल्याच ेमाहे 
जानेिारी, २०२२ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, भोगि्ा प्रमार्पि नसल्यामळेु ग्रामपींचायत तसेच जजल्हा 
पररषदेच े आधथमक नकुसान होत असनू बोईसर ि प्राधधकरर्ाच्या क्षेिात 
भोगि्ा प्रमार्पि प्राप्त नसताना भाडतेत्त्िािर ककीं िा मालकाचे िास्तव्य 
असर्ाऱया इमारतीींमध्ये दघुम् ना घडल्यास ननजर्शचत जबाबदारी कोर्ाची या 
प्रकरर्ी स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी शासनाकड े तक्रार केली आहे, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, भोगि्ा प्रमार्पि प्राप्त झाल्यानींतरच सींबींधधत 
ग्रामपींचायतीने तया इमारती ि घरपट््ीची आकारर्ी करािी असे जजल्हा 
पररषद प्राधधकरर्ाींनी सचूना केली असनू तयाचे उल्लींघन केल्यास गािाच्या 
सरपींच ि ग्रामसेिक याींच्याविरुध्द फौजदारी गनु्हा दाखल करण्यात येईल या 
आशयाच े पि जारी करण्यात आल े होत,े परींत ु तयाची दखल घेतली जात 
नसल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने बोईसर ि पररसरातील १६ गािाींकरीता स्थापन केलेल्या प्राधधकरर् 
क्षेिात १२५ पेक्षा अधधक इमारतीींना भोगि्ा प्रमार्पि भमळण्याबाबत तसेच 
तयाींच्याकडून घरपट््ी ि इतर कर आकारर्ी करण्यासाठी ग्रामपींचायतीींना 
परिानगी भमळण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
 अशी बाब आढळून आली नाही.  
(३) नाही, हे खरे नाही. 
 भोगि्ा प्रमार्पि प्राप्त झाल्याभशिाय सदर इमारतीमध्ये अधधिास 
सरुु होर्ार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत जजल्हा पररषद स्तरािरून सचूना 
ननगमभमत करण्यात आल्या आहेत. 
(४) ज्या इमारतीींमध्ये भोगि्ा प्रमार्पिाभशिाय अनधधकृत अधधिास 
करण्यात येत असेल अशा इमारतीींचे सिेक्षर् करण्याकरीता जजल्हा पररषद, 
पालघर, ग्रामपींचायत विभागाकडून पि क्र.पाजजप/ननप्रा/ग्रापीं/िभश/६१, हदनाींक 
१४/०२/२०२२ अन्िये सींबींधधत ग्रामपींचायतीींना कळविण्यात आले आहे.  
(५) प्रर्शन उद् भित नाही.  

----------------- 
  

डडग्रस िऱहाळे (जज.हहांगोली) येथील बांधाऱयाच ेिाम ननिृष्ट्ट  
दजाचच ेिेले असल्याबाबत 

  

(३३) * १२५३१ श्री.विप्लि बाजोररया : सन्माननीय मदृ ि जलसांधारण मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) डडग्रस कऱहाळे (जज.हहींगोली) येथे मदृ ि जलसींधारर् विभागाने शासकीय 
ननधीतनू बींधाऱयाचे काम केले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर बींधाऱयाचे काम ननकृष् दजामच े झाले असनू त यातनू 
पार्ी गळती होिनू पार्ी िाहून जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
बींधाऱयातनू पार्ी गळती होि ू नये याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.शांिरराि गडाख : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही.  
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(३) हहींगोली जजल्हा भस ींचन अनशुषे अींतगमत मौजे डडग्रस कऱहाळे 
(ता.जज.हहींगोली) येथे सन २०२०-२०२१ या आधथमक िषामत एकूर् ०२ व्दारयकु्त 
भसमें् बींधारे योजनाींची कामे मींजूर असनू सदर कामाींची बाींधकामे मळू 
सींकल्पनानसुार दजेदार ि ननविदा विननहदमष्ानसुार परू्म करण्यात आलेली 
आहेत. दोन्ही व्दारयकु्त बींधाऱयाच्या सींधानक कामाचे ग्रामीर् तींिननकेतन 
नाींदेड येथील महाविद्यालयात िेळोिेळी चाचर्ी ननषकषम घेण्यात आलेले 
असनू सिम चाचर्ी ननषकषम हे समाधानकारक आलेले आहेत. कामे प्रगतीत 
असताना ताींत्रिक अधधकाऱयाींच्या मागमदशमनाखाली कामे परू्म करून पार्ीसाठा 
ननमामर् करण्यात आलेला आहे.  
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

तारापूर औद्योधगि क्षेत्रातील िारखान्याांमधील अपघाताांच्या 
 प्रमाणात िाढ र्ाली असल्याबाबत 

  

(३४) * १२९३७ श्री.प्रसाद लाड : ताराांकित प्रश्न क्रमाांि १०७२१ ला हदनाांि     
२३ डडसेंबर, २०२१ रोजी हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय िामगार 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) सन २०१८ त े२०२० च्या तलुनेत सन २०२१ मध्ये तारापरू औद्योधगक 
क्षेिातील कारखान्याींमधील अपघाताच्या प्रमार्ात िाढ झाली असनू मागील २ 
िषामच्या कालािधीत १२ कामगाराींचा मतृय ूतर शकेडो कामगार जखमी झाले 
होत,े हे खरे आहे काय,  
(२) असल्यास, सन २०२१ मध्ये कारखान्याींमध्ये झाललेा स्फो्, िायगुळती, 
अजग्नकाींड ि इतर अपघाताच्या २१ घ्ना घडल्या असनू तयात प्रामखु्याने 
बजाज हेल्थकेअर, भसयाराम भसल्कभमल्स, ररध्दम ्ेक्स ि आयव्हीपी 
भलभम्ेड या कारखान्याींमध्ये झालेल्या दघुम् नाींमध्ये ९ कामगाराींना जीि 
गमिािा लागला असनू शकेडो कामगार जखमी ि कायमस्िरूपी अपींग झाले 
आहेत, हे ही खरे आहे काय,  
(३) असल्यास, अशा अनेक लहान अपघाताींची माहहती सींबींधधत कारखाने ि 
रुग्र्ालय हे स्थाननक पोलीस ि औद्योधगक सरुक्षा विभागास देत नसल्याने 
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तयाची नोंद झाललेी नाही तसेच, इतक्या घ्ना घडूनही औद्योधगक सरुक्षा ि 
आरोग्य सींचालनालयातफे दोन िषामत सेफ््ी ऑडड् झालेले नसल्याने कीं पनी 
मालक आणर् अधधकाऱयाींच्या सींगनमतामळेु कामगाराींना जीि मठुीत घेऊन 
काम करािे लागत आहे, हे ही खरे आहे काय,  
(४) असल्यास, बहुताींश मतृ कामगाराींच्या िारसाींना कारखाना मालकाींकडून 
अद्याप कोर्तीही नकुसान भरपाई हदली नसनू जखमी कामगाराींिर अधमि् 
उपचार केले जात असल्याने अशा पीडडत कामगाराींच्या तक्रारीींिर िेळेत दखल 
िा कायमिाही केली जात नसल्याने अनेक कामगार न्यायाच्या प्रनत क्षेत असनू 
मनषुयबळाची कमतरता असल्याचे कारर् देत कामगाराींच्या तक्रारीींकड ेदलुमक्ष 
केले जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले ि तयानषुींगाने कामगाराींच्या सरुक्षक्षततचे्यादृष्ीने कोर्ती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे,  
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) जज.पालघर येथील तारापरू औद्योधगक क्षेिात सन 
२०१८, २०१९ आणर् २०२० मध्ये कारखान्याींत अनकु्रमे ३९,३५ आणर् ३९ 
अपघात झाले असनू सन २०२१ मध्ये ३१ अपघात घडले आहेत. 
 सन २०२० मध्ये ३९ कारखान्याींमध्ये झालेल्या अपघातात १५ 
कामगाराींचा मतृय ू ि ६२ कामगार जखमी झाले होत.े सन २०२१ मध्ये ३१ 
कारखान्याींमध्ये झालेल्या अपघातात ९ कामगाराींचा मतृय ू तर २८ कामगार 
जखमी झाले आहेत. 
(२) तारापरू (जज.पालघर) येथील औद्योधगक क्षेिातील कारखान्याींमध्ये सन 
२०२१ या िषाममध्ये मे.बजाज हेल्थकेअर भल., मे.भसयाराम भसल्क भमल्स भल., 
मे.ररधम ्ेक्सपो म् प्रा.भल., मे.आय.व्ही.पी.भल., या कारखान्यासह इतर 
कारखान्याींमध्ये स्फो्, िायगुळती, आग यासारख्या अपघाताच्या ३१ घ्ना 
घडल्या असनू, सदर कारखान्याींच्या हठकार्ी झालेल्या अपघातात ०९ 
कामगाराींचा मतृय ू झाला असनू २८ कामगार जखमी झाले आहेत. यापकैी 
कोर्तयाही कामगारास कायमस्िरुपी अपींगति आलेले नाही.  
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(३) गींभीर, प्रार्घातक, आग आणर् स्फो् या सारख्या अपघाताींची माहहती 
कारखाना व्यिस्थापनाींकडून महाराषर कारखाने ननयम, १९६३ च्या 
तरतदुीींनसुार नमनुा क्र.२४ ि २४A नसुार औद्योधगक सरुक्षा ि आरोग्य 
सींचालनालयास देरे् बींधनकारक आहे. 
 तारापरू (जज.पालघर) येथील औद्योधगक क्षिेातील ०४ कारखान्याींच्या 
व्यिस्थापनािर अपघाताची सचूना विहीत िेळेत न कळविल्याबद्दल मखु्य 
न्यायदींडाधधकारी, ठारे् याींच्या न्यायालयात ०४ फौजदारी ख्ले दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
 कारखाना व्यिस्थापनाने शासन मान्य सरुक्षा लेखा परीक्षक 
याींचेकडून कारखान्याचे सरुक्षा लेखा परीक्षर् करुन घेरे् कायदेशीर 
बींधनकारक आहे. मागील २ िषांच्या कालािधीत तारापरू औद्योधगक 
क्षेिातील २१४ कारखान्याींचे सरुक्षा लेखा परीक्षर् करण्यात आले आहे. 
(४) सन २०२० मध्ये १५ तर सन २०२१ मध्ये ०९ अशा एकूर् २४ 
कामगाराींचा कारखान्यात झालेल्या दघुम् नेत मतृय ू झालेला असनू नकुसान 
भरपाईचा तपशील पढुीलप्रमारे्:-  

अ) ०८ कामगार हे कममचारी राज्य विमा महामींडळ (ESIC) अींतगमत 
नोंदर्ीकृत असल्याने तयाींच्या िारसास कममचारी राज्य विमा महामींडळ 
(ESIC) माफम त नकुसान भरपाई भमळर्ार आहे. 
 ब) कममचारी राज्य विमा महामींडळ अींतगमत नोंदीत नसलेल्या १२ मतृ 
कामगाराींच्या िारसाींना कारखाना व्यिस्थापनाींकडून रुपये १,५३,३५,८२५/- 
इतकी रक्कम नकुसान भरपाई म्हर्ून देण्यात आलेली आहे.  
 क) उिमरीत ०४ कामगाराींच्या िारसाींना नकुसान भरपाई भमळण्यासाठी 
आयकु्त, नकुसान भरपाई, ठारे् याींचेकड ेदािा प्रलींत्रबत आहे.  
 ड) सन २०२० ि सन २०२१ या कालािधीत कारखान्यात झालेल्या 
दघुम् नेत मतृ पािलेल्या कामगाराींच्या िारसाींना कारखाना व्यिस्थापनाकडून 
रुपये १,५०,८९,४११/- इतकी रक्कम सानगु्रह अनदुान म्हर्नू देण्यात आलेली आहे. 
 कारखान्यातील दघुम् नेत जखमी झालेल्या कामगाराींिर आिर्शयक 
िदै्यकीय उपचार करण्यात आले असनू, कोर्तयाही जखमी कामगाराींला 
अधमि् िदै्यकीय उपचारानींतर सोडून देण्यात आलेले नाही. तसेच वपडीत 
कामगाराींकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारीींच्या अनषुींगाने चौकशी करून आिर्शयक 
ती कायमिाही करण्यात आललेी आहे.  
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(५) सदर प्रकरर्ाींची उप सींचालक, औद्योधगक सरुक्षा ि आरोग्य, पालघर 
याींचेकडून चौकशी करण्यात आली आहे. 
 चौकशीतील ननषकषामनसुार, औद्योधगक सरुक्षा ि आरोग्य, पालघर 
याींचेमाफम त सरुक्षा लेखा परीक्षर् न करर्ाऱया एकूर् ०७ कारखाना 
व्यिस्थापनाविरुध्द न्यायालयात ०७ फौजदारी ख्ल े दाखल करण्यात आल े
आहेत.  
 मागील २ िषामत सरुक्षेच्या िु् ीींबाबत एकूर् ५१ कारखान्याींविरुध्द 
मखु्य न्यायदींडाधधकारी, ठारे् याींच्या न्यायालयात ७७ फौजदारी ख्ले दाखल 
करण्यात आले आहेत. 
 तसेच, अपघाताींच्या िारींिार होर्ाऱया घ्ना ्ाळण्यासाठी पालघर 
जजल््यातील एकूर् १८ कारखान्याींमधील १८५ कामगाराींना कै.नारायर् मेघाजी 
लोखींड ेमहाराषर श्रम विज्ञान सींस्था, परळ, मुींबई याींच्या सींस्थेमध्ये प्रभशक्षर् 
देण्यात आले आहे.  
 तसेच, सन २०२१ मध्ये तारापरू औद्योधगक क्षेिात ३६० कामगाराींना 
प्रभशक्षर् देण्यात आलेले असनू एकूर् ८० कारखान्याींमध्ये १३९ रींगीत तालीम 
(मॉक ड्रील) चे आयोजन करुन कारखानदार तसेच कामगाराींमध्ये 
सरुक्षाविषयी जागतृी करण्याचे कायम ननरींतर चाल ूआहे. 
(६) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
राज्यातील विशषेत: आरमोरी (जज.गडधचरोली) नगरपररषद क्षेत्रातील 
आशा स्ियांसेवििा ि गटप्रितचि याांना प्रोतसाहन भत्ता देण्याबाबत 

  

(३५) * १२९९७ श्री.नागोराि गाणार, श्री.प्रविण दरेिर, अॅड.ननरांजन डािखरे, 
श्री.रामदास आांबटिर : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण 
मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात विशषेत: आरमोरी (जज.गडधचरोली) नगरपररषद क्षिेात कायमरत 
असर्ाऱया आशा स्ियींसेविका आणर् ग्प्रितमक महहलाींना प्रोतसाहन भत्ता 
हदला नसल्याचे माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आल े
आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, नागरी भागातील आशा स्ियींसेविका तथेील नगरपींचायत, 
नगरपररषदेच्या माध्यमातनू प्रोतसाहन भत्ता देण्याची तरतदू शासकीय 
पररपिकाद्िारे करण्यात आली असनूही तयाची अींमलबजािर्ी करण्यात येत 
नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने राज्यातील सिम नगरपींचायत ि नगरपररषद सह विशषेत: आरमोरी 
नगरपररषद क्षिेातील आशा स्ियींसेविका ि ग्प्रितमक याींना प्रोतसाहन भत्ता 
देण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  

श्री.राजेश टोपे : (१) राषरीय आरोग्य अभभयानाींतगमत आशा स्ियींसेविका ि 
ग्प्रितमक याींना तयाींच्या कामाींिर आधाररत मोबदला राषरीय आरोग्य 
अभभयान ि राज्य सरकारच्या ननधीतनू देण्यात येतो. राज्यात राषरीय 
आरोग्य अभभयानाींतगमतचा मोबदला माहे जानेिारी, २०२२ पयतं तर राज्य ननधीतनू 
द्याियाचा मोबदला माहे ऑक््ोबर, २०२१ पयतं अदा करण्यात आला आहे.  
 आरमोरी (जज.गडधचरोली) येथे कायमरत असर्ाऱया आशा स्ियींसेविका 
ि ग्प्रितमक याींना राषरीय आरोग्य अभभयानाींतगमत देण्यात येर्ारा मोबदला 
माहे जानेिारी, २०२२ पयतं अदा करण्यात आलेला आहे. 
(२) ि (३) हदनाींक ०७/०३/२०२२ च्या शासन ननर्मयान्िये राज्यातील आशा 
स्ियींसेविका ि ग्प्रितमक याींना माहे नोव्हेंबर, २०२१ त े माचम, २०२२ या 
कालािधीतील जुन्या दराने ि हदनाींक ९ सप् े्ंबर, २०२१ च्या शासन 
ननर्मयानसुार मान्य केलेले माहे जुल,ै २०२१ त ेमाचम, २०२२ या कालािधीतील 
िाढीि मानधन अदा करण्यास मान्यता हदली आहे. सदर मानधन अदा 
करण्याची कायमिाही सरुु आहे.  
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

मौदा (जज.नागपूर) तालुक्यातील पुनिचशसत खराडा गाि  जजल्हाधधिारी 
िायाचलयाच्या राजपत्रामध्ये दशचविले नसल्याबाबत 

  

(३६) * १३०५६ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) खराडा (ता.कुही,जज,नागपरू) गाि गोसीखुदम प्रकल्पात येत असल्याने सदर 
गािाचे पनुिमसन सन २०१६ मध्ये मौदा तालकु्यात मारोडी गािाजिळ 
करण्यात आले असनू पनुिमसन केलेले खराडा गाींि जजल्हाधधकारी 
कायामलयाच्या ऑनलाईन गॅझे्मध्ये हदसत नसल्याच े माहे जानेिारी, २०२२ 
मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०२१ मध्ये या गािाला महसूली गािाचा दजाम प्राप्त 
झाला असनूही प्रशासकीय गॅझे्मध्ये ऑनलाईन गाि हदसत नसल्याने 
विविध योजनाींचा लाभ सदरहू गािाला भमळत नसल्याने सदरहू गािातील 
नागररकाींची ि शतेकऱ याींची गरैसोय होत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने उक्त गाि ऑनलाईन गॅजे्मध्ये हदसण्याबाबत तसेच उक्त गािाींच े
पनुिमसन करुन गािातील नागररकाींना ि शतेकऱ याींना विविध योजनाींचा लाभ 
भमळण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१), (२) ि (३) खराडा पनुिमसन गाि, ता.मौदा या गािाचा 
अींतभामि Local Government Directory या पो म्लमध्ये असनू तयाचा 
जव्हलेज कोड ५३६४६० आहे, ि LGD कोड १८०३२४ हा आहे. 

जजल्हा पररषद नागपरू अींतगमत १५ व्या वित्त आयोगाच्या ननधी िा्प 
ि खचम यासींदभामत ग्रामपींचायत खराडा पनुिमसन गाि (LGD कोड १८०३२४) 
चे चेकर ि मकेर लॉगीन कें द्र शासनाच्या ई-ग्राम स्िराज पो म्लला 
अद्ययाित करण्यात आले आहे. 

दरम्यानच्या कालािधीत कें द्र शासनाच्या ई-ग्रामस्िराज पो म्लिरील 
ताींत्रिक अडचर्ीींमळेु १५ व्या वित्त आयोगातनु प्राप्त ननधीमधुन खचम 
करण्यास खराडा पनुिमसन गािास अडथळा येत होता तथावप, सदर ताींत्रिक 
अडचर्ीींचे ननराकरर् करण्यात आले असनू खराडा पनुिमसन गािामाफम त     
ई-ग्रामस्िराज पो म्लिरुन होर्ारा व्यिहार सरुळीत सरुु आहे. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
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पररतेिाडी (ता.माढा, जज.सोलापूर) जजल्हा पररषद शाळेच ेउपशशक्षि 
याांच्याविरुध्द िारिाई िरण्याबाबत 

  

(३७) * १३१२८ श्री.राजहांस शस ांह : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) पररतिेाडी (ता.माढा, जज.सोलापरू) जजल्हा पररषद शाळेच ेभशक्षक रर्जजत 
डडसले याींच्याविरुध्द हदनाींक २५ माचम, २०२१ रोजी चौकशी सभमतीने सादर 
केलेला अहिाल मान्य करण्यात आल्याचे माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा 
तयादरम्यान ननदशमनास आले, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर अहिालानसुार रर्जजत डडसले याींच्याविरुध्द 
भशस्तभींगाची कारिाई प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहहती प्राथभमक 
भशक्षर्ाधधकारी याींनी हदली, हे खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, ग्लोबल परुस्कार जाहीर झाल्यानींतर जजल््यातील इतर 
भशक्षकाींना प्रभशक्षर् देण्यासाठी तयाींना जजल्हा प्रभशक्षर् सींस्थेकड ेप्रनतननयकु्ती 
देऊन मदुतिाढही देण्यात आली, परींत ु या काळात त े या सींस्थेकडहेी हजर 
नव्हत ेतसेच तयानींतर पररतिेाडी शाळेत रुजु झाल्यानींतर ३ िष ेत ेकामािर 
हजर झालेच नाही, असे चौकशी सभमतीने अहिालात नमदू केले आहे, हे ही 
खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, डडसले गरुुजीींनी परुस्कारासाठी नामाींकन सादर 
करण्यासाठी कायामलयाची परिानगी घेतली नाही, परुस्काराबाबत ज्या सींस्थेशी 
पिव्यिहार झाला, ई-मले, परुस्कार भमळाल्याच े छायाधचि, जव्हडीओ 
जक्लप सादर करण्यास नकार हदला, क्यआुर कोड पसु्तकाींचा प्रकल्प ्ोरॅन््ो 
(कॅनडा) येथ े सादर करण्यास दहा हदिसाींची रजा मींजूर केली होती, 
या व्यनतररक्त तयाींना कोर्तीही रजा मींजूर नाही, असे चौकशी सभमतीने 
अहिालात नमदु केले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(५) असल्यास, उपरोक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीत 
काय आढळून आले, तद्नसुार ग्लोबल ह्चर रर्जजत डडसले याींच्यािर 
कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीफ : (१), (२), (३), (४), (५) ि (६) श्री.रर्जजत डडसल,े 
उपभशक्षक याींच्याविरुध्द चौकशी सभमतीने हदलेल्या अहिालाच्या अनषुींगाने 
तपासर्ी करुन खातरजमा कररे् ि परुािे तपासण्याचे काम जजल्हा पररषद 
स्तरािर सरुु आहे. 

----------------- 
  

विदभच, मराठिाडा आणण उिचररत महाराष्ट्राच्या िैधाननि वििास  
मांडळाांना मुदतिाढ देऊन िोिणासाठी स्ितांत्र िैधाननि  

वििास मांडळ स्थापन िरणेबाबत 
  

(३८) * १३३७८ श्री.प्रविण दरेिर, श्री.विजय ऊफच  भाई धगरिर, डॉ.पररणय 
फुिे, श्री.सरेुश धस, श्री.सदाशशि खोत, श्री.प्रसाद लाड, श्री.गोवपचांद पडळिर, 
डॉ.रणजजत पाटील, श्री.ननलय नाईि, श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेशदादा पाटील, 
अॅड.ननरांजन डािखरे : हदनाांि २३ डडसेंबर, २०२१ रोजी सभागहृाच्या पटलािर 
ठेिण्यात आलेल्या अताराांकित प्रश्नोत्तराांच्या यादी क्रमाांि ६ मधील प्रश्न 
क्रमाांि ९४४५ ला हदलेल्या उत्तराच्या सांदभाचत सन्माननीय उप मखु्यमांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) विदभम, मराठिाडा आणर् उिमररत महाराषराच्या मागास भागातील अनशुषे 
दरू करण्यासाठी हदनाींक १ मे, १९९४ पासनू सींविधानाच्या अनचु्छेद ३७१(२) 
नसुार स्थापन करण्यात आलेल्या िधैाननक विकास मींडळाींची मदुत माहे 
एवप्रल, २०२० मध्ये सींपषु्ात आली असनू या मींडळाींना मदुतिाढ देण्याबाबत 
अनेक लोकप्रनतननधीींनी माहे जून, २०२० मध्ये िा तयादरम्यान शासनाकड े
मागर्ी केली आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उिमररत महाराषर िधैाननक विकास मींडळामध्ये पजर्शचम 
महाराषर, कोकर् आणर् उत्तर महाराषर अशा मोठ्या प्रदेशाचा समािेश 
असल्यामळेु कोकर्ाचा अनशुषे भरून ननघण्यासाठी कोकर्ासाठी स्ितींि 
िधैाननक विकास मींडळ स्थापन करािे अशी मागर्ीही अनेक िषांपासनू 
शासनाकड ेकेली जात आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, अजस्ततिात असलेल्या िधैाननक विकास मींडळाींना मदुतिाढ 
देरे् ि कोकर्ासाठी स्ितींि िधैाननक विकास मींडळ स्थापन करण्याबाबत 
शासनाने कोर्ता ननर्मय घेतला ि तयानषुींगाने कोर्ती कायमिाही िा 
उपाययोजना केली िा करण्यात येत आहे, 
(४) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.अजजत पिार : (१) होय. 
(२) होय. 
(३) विदभम, मराठिाडा ि उिमररत महाराषर विकास या तीनही विकास मींडळाींच े
पनुगमठन करण्याबाबतचा प्रस्ताि सध्या शासनाच्या विचाराधीन आहे. तसेच, 
विदभम विकास मींडळाचे पनुगमठन करण्यासींदभामत मा.मुींबई उच्च न्यायालय, 
नागपरू खींडपीठ येथ े जनहहत याधचका क्रमाींक ७/२०२१ दाखल करण्यात 
आलेली असनू प्रकरर् सद्य:जस्थतीत न्यायप्रविष् आहे. 
 कोकर् विकास मींडळ स्थापन कररे्बाबत मा.मखु्यमींिी महोदयाींनी 
हदनाींक २० फेब्रिुारी, २००६ हदनाींक १७ सप् े्ंबर, २०१६ च्या पिान्िये कें द्र 
शासनाकड े विनींती केली आहे. तसेच हदनाींक २७ सप् े्ंबर, २०१८ ि हदनाींक     
७ सप् े्ंबर, २०१९ च्या पिान्िये कोकर्ासाठी स्ितींि विकास मींडळ स्थापन 
करण्याकरीता सतिर ननर्मय घेण्याची विनींती कें द्र शासनास केली आहे. 
कोकर्ाकरीता स्ितींि विकास मींडळ स्थापन करण्याकरीता भारतीय 
सींविधानाच्या अनचु्छेद ३७१(२)(क) मध्ये दरुूस्ती कररे् आिर्शयक असनू सदर 
बाब कें द्र शासनाच्या अधधकारकक्षेतील आहे. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

बीडखदुच (जज.रायगड, ता.खालापूर) ग्रामपांचायतीच्या हद्दीतील 
िरदविनायि पोल्री फामच बांद िरण्याबाबत 

  

(३९) * १३२१८ श्री.जयांत पाटील : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
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(१) बीडखुदम (जज.रायगड, ता.खालापरू) ग्रामपींचायतीच्या हद्दीतील 
िरदविनायक पोल्री फामममध्ये कोंबड्यािर प्रकक्रया करीत वपल्लाींची उतपत्ती 
केली जात ेतथावप, तथेे आिर्शयक ती स्िच्छता केली जात नसल्याने तथेील 
ग्रामस्थाींना प्रदषूर्ासह मोठ्या दगुधंीला सामोरे जािे लागत असल्याचे माहे 
जानेिारी, २०२२ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, सदर पोल्री व्यािसानयकाींिर कारिाई करण्यासाठी तथेील जय 
महालक्ष्मी सेिा सींस्था त्रबडखुदम या सींस्थेसह ग्रामस्थाींनी अनेक िेळा सींबींधधत 
विभागाकड ेतसेच तहभसलदार, खालापरू, पोलीस स््ेशन खोपोली, जज.रायगड 
याींच्याकड े लेखी तक्रार अजम दाखल करून देखील तयाींच्यािर कोर्तीही 
कारिाई करण्यात आलेली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, िरदविनायक पोल्री फामम मधील पक्षाींची विषठा, साींडपार्ी, 
अींड्याींची किच,े उपजतमतृय ूपक्षी तसेच जवैिक कचरा नदीपािात सोडले जात े
तसेच घार्ीचा साठा उघड्यािर असल्यामळेु पररसरात पसरलेल्या दगुधंीमळेु 
तसेच प्रदषुर्ामळेु तथेील ग्रामस्थाींच्या आरोग्यास ि जीवितास धोका ननमामर् 
झालेला असनू पोल्री फामममध्ये अतयािर्शयक असर्ाऱया सोयी सवुिधाही 
हदल्या जात नाहीत, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, याबाबत शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने उपरोक्त िरदविनायक पोल्री फामम तातडीने बींद करून सींबींधधत 
पोल्री व्यिसानयकािर कोर्ती कारिाई केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) नाही, हे खरे नाही. 
(३) होय, हे अींशतः खरे आहे. 
 सदर पोल्री फाममबाबत ग्रामस्थाींच्या तक्रारीच्या अनषुींगाने िेळोिेळी 
पाहर्ी करून सदर व्यािसानयकास ग्रामपींचायतीमाफम त सचूना देण्यात आल्या 
होतया. तयाप्रमारे् सदर व्यािसानयक हे िेळोिेळी पतूमता करीत होत.े 
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(४) ग्रामपींचायत बीडखुदम याींनी हदनाींक २५/१०/२०२१ रोजी ठराि क्र. १२ 
अन्िये सदर पोल्री फामम बींद करण्याचा ठराि केला असनू तहभसलदार, 
खालापरू याींनी हदनाींक २१/०१/२०२२ चे पिान्िये ग्रामपींचायत अधधननयमातील 
कलम ४५(३) अन्िये कायमिाही करण्याबाबत सचूना हदल्या. तयानसुार ग्रपु 
ग्रामपींचायत बीडखदुम याींनी हदनाींक २८/०१/२०२२ रोजी सदर पोल्री 
व्यािसानयकास पोल्री कायम स्िरूपी बींद करण्याबाबत नो्ीस हदली असनू 
तयानसुार सद्य:जस्थतीत पोल्री फामम बींद आहे. तसेच, पोल्रीमध्ये साफ 
सफाई केली आहे अस े ग्रामपींचायतीने हदनाींक १४/०२/२०२२ रोजी 
अहिालाद्िारे कळविले आहे. सद्य:जस्थतीत पोल्री फाममचे मालक याींनी तयाींचे 
विरुध्द पढुील कायमिाही होऊ नये यासाठी पनिेल येथील हदिार्ी न्यायालयात 
रे.म.ुक्र.५२/२०२२ हदनाींक ०८/०२/२०२२ दाखल केला असनू सदर बाब 
सद्य:जस्थतीत न्यायप्रविष् आहे.  
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

ग्रामपांचायत िमचचाऱ याांना किमान िेतन लागू िरण्याबाबत 
  

(४०) * १२४९९ डॉ.प्रज्ञा साति, डॉ.िजाहत शमर्ाच, श्री.अशभजजत िांजारी, 
श्री.राजेश राठोड, श्री.सनतश चव्हाण, श्री.अमरनाथ राजूरिर, श्री.विक्रम िाळे, 
श्री.महादेि जानिर : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील    काय :- 
(१) राज्यात ६० हजार ग्रामपींचायत कममचाऱ याींनी कोरोना काळात जीि 
धोक्यात घालनू गािस्तरािर काम केले असनू तयाींना भमळत असलेले िेतन 
तु् पुींजे असनू त े ही िेळेिर भमळत नसल्याने तयाींच्यािर उपासमारीची िेळ 
आल्याची बाब माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आली 
आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सन २०१३ च्या ककमान िेतनानसुार ५ त े ७ हजार ककमान 
िेतन लाग ु झाले असनू दर पाच िषांनी िाढ अपेक्षक्षत असताना 
ग्रामपींचायतीच्या विविध कराींची िसलूी, उतपन्नाचा ननकष लािल्याने या 
कममचाऱयाींना केिळ रुपये २ त े५ हजार या िेतनािर काम करािे लागत आहे, 
हे ही खरे आहे काय, 
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(३) असल्यास, कामगार विभागाने हदनाींक १ ऑगस््, २०२० रोजी निीन 
ककमान िेतन रुपये ११६०० त े१६१२५ घोवषत केल ेतसेच, हदनाींक ९ फेब्रिुारी, 
२०२१ रोजी प्रशासकीय बठैक घेऊन एक महहन्यात िेतन लाग ू करण्याचा 
ननर्मय झाला परींत ुतयाची अींमलबजािर्ी झाली नाही, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, ग्रामपींचायत कममचाऱ याींना निीन ककमान िेतन लाग ूकरण्याची 
अींमलबजािर्ी होण्यास विलींब लागण्याची काररे् काय आहेत, 
(५) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
हदनाींक १ ऑगस््, २०२० रोजीच्या झालेल्या ननर्मयानसुार ग्रामपींचायत 
कममचाऱ याींना ककमान िेतन लाग ू करण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा 
करण्यात येत आहे, 
(६) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
 
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) नाही, हे खरे नाही.  
 राज्यातील ग्रामपींचायत कममचारी याींचे िेतन ननयभमतपरे् तयाींचे बाँक 
खातयात जमा करण्यात येत आहे. 
(२) होय, हे अींशतः खरे आहे.  
 मुींबई ग्रामपींचायत अधधननयम, १९५८ मधील तरतदूीनसुार 
ग्रामपींचायत कममचारी हा परू्मतः ग्रामपींचायत कममचारी असनू सींबींधधत 
ग्रामपींचायतने नतच्या कममचाऱयाींना ग्रामननधीतनू ककमान िेतन देरे् 
बींधनकारक आहे. तथावप,शासनाकडून ग्रामपींचायतीना केिळ आधथमक मदत 
व्हािी या हेतनेू शासन ननर्मय हदनाींक २१/०१/२००० अन्िये, ग्रामपींचायत 
कममचारी याींच्या ककमान ितेनासाठी लागर्ाऱया खचामच्या ५० ्क्के अनदुान 
शासनाकडून तर उिमररत ५० ्क्के खचम सींबींधधत ग्रामपींचायतने देण्याचा 
ननर्मय घेण्यात आला होता.माि, बहुताींश ग्रामपींचायती या आधथमक दृषट्या 
सक्षम नसल्याने कममचाऱयाींना ककमान िेतन देऊ शकत नव्हतया. यामळेु 
हदनाींक ०४/०३/२०१४ च्या शासन ननर्मयान्िये, राज्यातील ग्रामपींचायतीना कर 
िसलुीच्या अ्ीस अधीन राहून, लोकसींख्या ि उतपन्नाच्या ननकषानसुार 
ग्रामपींचायतीना ५० % त े १००% पयतं िाढीि शासन अनदुान देण्याबाबत 
ननर्मय घेण्यात आला आहे.  
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 तसेच, कोरोनाच्या पार्शिमभमूीिर शासन ननर्मय हदनाींक २८ एवप्रल, 
२०२० अन्िये सन २०२०-२१ साठी ि शासन ननर्मय हदनाींक १० मे, २०२१ 
अन्िये सन २०२१-२२ साठी ग्रा.पीं. कममचाऱयाींना ककमान िेतन अदा करताना 
कर िसलुीची अ् स्थधगत करण्यात आली आहे.  
(३) होय, हे अींशतः खरे आहे.  
 कामगार विभागाकडून हदनाींक १० ऑगस््, २०२० रोजीच्या 
अधधसचूनेन्िये ककमान िेतनाचे दर सधुाररत करण्यात आले आहेत. तयानसुार 
सधुाररत ककमान िेतन दर ग्रामपींचायत कममचारी याींना लाग ू करण्याच्या 
अनषुींगाने वित्त विभागाकड ेपाठपरुािा करण्यात येत आहे.  
(४) ि (५) ग्रामपींचायत कममचारी याींना सधुाररत ककमान िेतन दर लाग ू
करण्याच्या अनषुींगाने अनतररक्त ननधी उपलब्ध करून देरे्बाबत वित्त 
विभागाकड े प्रस्ताि सादर करण्यात आला असनू वित्त विभागाच्या 
मान्यतनेींतर सधुाररत दर लाग ूकरण्यात येतील.  
(६) प्रर्शन उद् भित नाही.  

----------------- 
 

जजल्हा पररषद, पालघर येथील ररक्त पदे भरण्याबाबत 
  

(४१) * १२४४७ श्री.रवि ांद्र फाटि : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील 
गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) जजल्हा पररषद, पालघर येथे विविध विभागाींतगमत पदे ररक्त असल्याचे 
माहे डडसेंबर, २०२१ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे 
काय, 
(२) असल्यास, जजल्हा पररषद, पालघर येथे एकूर् १११७२ मींजूर पदाींपकैी 
३५२० पदे ररक्त असल्याने विकास काम ेकररे्, लाभाथी ि नागररकाींना सेिा 
परुविरे्, आहदिासी बहुल भागात आरोग्य, कुपोषर्, भशक्षर् तसेच पायाभतु 
सवुिधा उपलब्ध करुन देण्यात अडचर्ी ननमामर् होत आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, सदरहू ररक्त पदे भरण्याबाबत स्थाननक लोकप्रनतननधीींनी 
शासनाकड ेमागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
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(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन जजल्हा पररषद, पालघर 
येथील ररक्त पदे भरण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) अींशत: खरे आहे. 
(२) हे ही खरे आहे. 
(३) ि (४) वित्त विभागाने हदनाींक ०४/०५/२०२० च्या शासन ननर्मयान्िये 
सािमजननक आरोग्य विभाग ि िदैयकीय भशक्षर् ि औषधी द्रव्ये विभाग 
िगळता कोर्तयाही विभागाने कोर्तयाही प्रकारची निीन पदभरती करु नये, 
असे ननदेश हदले आहेत. तदनींतर हदनाींक ०५/०५/२०२१ रोजी झालेल्या 
मा.मींिीमींडळाच्या बठैकीमध्ये ग्रामविकास विभागातील आरोग्य विभागाशी 
सींबींधधत ग् “क” सींिगामतील ररक्त पदे भरण्यास मान्यता हदल्यानसुार, 
जजल्हा पररषद, पालघर अींतगमत ग् “क” सींिगामतील माहे माचम, २०१९ मध्ये 
हदलेल्या जाहहरातीतील एकूर् ६९२ ररक्त पदाींपकैी आरोग्य विभागाशी 
सींबींधधत एकूर् ५५६ ररक्त पदे भरण्याची कायमिाही सरुु आहे. 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  

िाडा नतिरे (ता.राजापूर, जज.रतनाधगरी) गािातील रस्तयाचे 
 बाांधिाम िरण्याबाबत 

  

(४२) * १३२४६ अॅड.ननरांजन डािखरे, श्री.प्रविण दरेिर, श्री.प्रसाद लाड, 
डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा 
करतील काय :- 
(१) िाडा नतिरे (ता.राजापरू, जज.रतनाधगरी) गािातील समदु्रककनारी ि सरुबन 
याहठकार्ी पयम् काींना येण्यासाठी असलेल्या रस्तयाची दरुिस्था झाली असनू 
रस्तयाींच्या दरुिस्थेमळेु तालकु्यातनू गािाकड ेजाण्यास ग्रामस्थाींना समुारे एक 
त े हदड तास चालत प्रिास करािा लागत असल्याच े माहे जानेिारी, २०२२ 
मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आले आहे, हे खरे आहे काय, 
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(२) असल्यास, सदर गािात जार्ारा रस्ता खड्डमेय झाला असनू गािापासनू 
समदु्रककनाऱयापयतं जार्ारा रस्ता कच्चा स्िरुपाचा असल्याने या रस्तयाच े
डाींबरीकरर् झाले नाही तसेच गािात रस्तयाअभािी एस.्ी. िाहतकू ि 
खाजगी िाहतकू नसल्याने ग्रामस्थाींना गािापासनू राजापरू, ना्े ककीं िा 
रतनाधगरी पयतंच्या मखु्य रस्तयापयतं समुारे १ ककमी पायी चालत प्रिास 
करािा लागत आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, रस्तयाअभािी ग्रामस्थ, रुग्र्, प्रिासी, पयम् क ि शालेय 
विद्याथी याींची गरैसोय होत असल्याने िाडानतिरे गािचा तालकु्याला 
जोडर्ारा रस्ता दरुुस्त करण्याबाबत येथील ग्रामस्थाींनी अनेक िषामपासनू 
शासनाकड ेमागर्ी करुनही कोर्तीही कायमिाही झाली नाही, हे ही खरे आहे 
काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या 
अनषुींगाने िाडा नतिरे गािातील रस्तयाचे बाींधकाम करण्याबाबत कोर्ती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.हसन मशु्रीफ : (१) ि (२) हे, खरे आहे. 
(३) ि (४) हे खरे नाही. 
 रस्त े विकास कायमक्रम आराखड्यानसुार सन २००१-२१ मध्ये िाडा 
नतिरे भराडीन करे्रकर िाडी भल ींगायत िाडी ठाकरेिाडी पडिरे् हा रस्ता 
ग्रामा क्र.१३ दजामचा असनू सदर रस्तयाची एकूर् लाींबी ५.०० कक.मी. इतकी 
आहे. 
 सदर रस्तयासाठी आमदार स्थाननक विकास कायमक्रमातनू रुपये 
१०.०० लक्ष ि रस्त ेि पलु परररक्षर् कायमक्रम ग् अ अींतगमत रुपये १.०० 
लक्ष असा एकूर् रुपये ११.०० लक्ष ननधी मींजूर असनू काम प्रगतीपथािर 
आहे. 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही.  
  

----------------- 
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िोरोनामुळे मतृ पािलेल्या िमचचाऱयाांच्या िुटुांबबयाांना पांतप्रधान गरीब 
िल्याण विमा योजनेचा लाभ शमळण्याबाबत 

  

(४३) * १३५१३ श्री.चांद्रशखेर बािनिुळे : सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि 
िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यात कोरोना काळात रूग्र्ाींना सेिा देर्ारे डॉक््र ि आरोग्य कममचारी 
आणर् कोविड योध्दे याींचा कोरोनामळेु मतृय ू झाल्यास तयाींच्या कु्ूींत्रबयाींना 
पींतप्रधान गरीब कल्यार् विमा योजनेंतगमत आधथमक मदत देण्यात येत,े      
हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, सदर योजनेंतगमत मतृय ू झालेल्या कममचाऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना 
लाभ भमळण्यासाठी राज्यातनू हदनाींक १ जानेिारी, २०२० त े १२ जानेिारी, 
२०२१ या कालािधीमध्ये २६९ अजम पाठविण्यात आले असनू तयापकैी १८६ 
अजम मींजूर करून ३२ अजम नामींजूर करण्यात आले आहेत, हे ही खरे आहे 
काय, 
(३) असल्यास, कोरोनाच्या पहहल्या ि दसुऱया ला्ेत कोरोनामळेु मतृय ू
पािलेल्या िदै्यकीय तज्ञ, डॉक््र, कोविड योध्दे तसेच अन्य कममचाऱयाींच्या 
आकडिेारीचा अभाि, योजनेत घातलेल्या अ्ी, प्रशासकीय हदरींगाई इतयादी 
कारर्ाींमळेु मतृ पािलेल्या कममचाऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना लाभ भमळाला नाही,    
हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
कोरोनामळेु मतृ पािलेल्या कममचाऱयाींच्या कु्ुींत्रबयाींना पींतप्रधान गरीब कल्यार् 
विमा योजनेचा लाभ भमळण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत 
आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.राजेश टोपे : (१) हे खरे आहे. 
 राज्यातील शासकीय ि खाजगी रुग्र्ालयामध्ये कायमरत िदै्यकीय 
व्यािसानयक ि तयाींच्या आस्थापनेिर कायमरत नसेस ि इतर सींिगामतील 
आरोग्य कममचाऱयाींचे सेिा शासनाकडून कोविड-१९ सेिेसाठी अधधग्रहहत केल े
असल्यास तसेच खाजगी रुग्र्ालय कोविड उपचारासाठी नोंदर्ीकृत केले  



60 

असल्यास या हठकार्ी कायमरत डॉक््सम, नसेस ि इतर िदै्यकीय सेिा 
परुविर्ाऱया अधधकारी/ कममचारी याींचे कु्ुींत्रबयास रूपये ५० लाख भरपाई 
देण्याबाबत कें द्र शासनाच े प्रधानमींिी गरीब केल्यार् पॅकेज अींतगमत विमा 
सींरक्षर् लाग ूआहे. 
(२) हे खरे नाही. 
 प्रधानमींिी गरीब कल्यार् पॅकेज अींतगमत विमा सींरक्षर् योजनेंतगमत 
हदनाींक १ जानेिारी, २०२० त े१२ जानेिारी, २०२१ या कालािधीमधील प्राप्त, 
मींजूर, प्रनतक्षाधधन आणर् नामींजूर विमा अजांची माहहती खालीलप्रमारे् आहे. 
  

प्राप्त मींजूर प्रनतक्षाधधन नामींजूर 
१२३ ४० ६४ १९ 

 

(३) हे खरे नाही. 
 हदनाींक २९/०५/२०२० रोजीच्या राज्य शासनाच्या वित्त विभागाद्िारे 
ननगमभमत शासन ननर्मयानसुार आरोग्य विभाग िगळून इतर विभागाच्या 
अधधकारी ि कममचारी याींच्या सेिा कोविड साथ प्रनतबींध ि ननयींिर्ाकरीता 
अधधग्रहहत केल्या असल्यास ि प्रधानमींिी गरीब कल्यार् पॅकेज अींतगमत 
सींबींधधताींच्या सेिा समाविष् करता येरे् शक्य नसल्यास मतृयपूर्शचात तयाींच्या 
कु्ूींत्रबयास रुपये ५० लक्ष विमा सींरक्षर् राज्य शासनाकडून देय केले आहे. 
 कें द्र शासनाच्या प्रधानमींिी गरीब कल्यार् पॅकेज अींतगमत हदनाींक     
१२ जानेिारी, २०२२ अखेर मींजूर विमा प्रस्तािाींपकैी १२ शासकीय ि १७ 
खाजगी िदै्यकीय व्यािसानयक असे एकूर् २१ डॉक््सम कोविड योध्दे याींचा 
समािेश असनू इतर २८ विविध सींिगामतील आरोग्य कममचाऱयाींचे विमा दाि े
मींजूर करण्यात आले आहेत. 
(४) राज्यात कोरोना काळात रूग्र्ाींना सेिा देर्ारे डॉक््र ि आरोग्य कममचारी 
आणर् कोविड योध्दे याींचा कोरोनामळेु मतृय ू झाल्यास पींतप्रधान गरीब 
कल्यार् विमा योजनेंतगमत ि राज्य शासनाच्या यासींदभामतील योजनेच्या अ्ी 
ि शतीनसुार प्राप्त पाि अजांिर आिर्शयक कायमिाही विनाविलींब केली जात ेि 
मतृय ूपािलेल्या कममचाऱ याींच्या कु्ुींत्रबयाींना सदर योजनेचा लाभ देण्यात येतो. 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
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अधधसांख्य पदािर ननयुक्त िेलेल्या िनमजुर िमचचाऱयाांची  
थिबािी अदा िरण्याबाबत 

  

(४४) * १३५७३ डॉ.पररणय फुिे : सन्माननीय उप मखु्यमांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) अधधसींख्य िनमजुर या पदािर शासन ननर्मयान्िये श्री.सींजय विठ्ठल 
गरेू्ुमले याींना शासकीय सेिेत कायम केले असल्यामळेु तयाींच्या थकबाकीचे 
देयक अदा करण्यासाठी उप कोषागार कायामलय, पाींढरकिडा (जज.यितमाळ) 
येथे सादर करण्यात आले होत,े हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उप कोषागार अधधकारी, पाींढरकिडा याींनी देयकाींमध्ये तीनदा 
िु् ी काढून दोन त े तीन महहन्याींपासनू देयके प्रलींत्रबत ठेिली असनू 
देयकाींमध्ये सींपरू्म िटु्या एकदाच काढरे् आिर्शयक असतानाही देयके प्रलींत्रबत 
ठेिण्याची सिमसाधारर् काररे् काय आहेत, 
(३) असल्यास, उप कोषागार अधधकारी, पाींढरकिडा याींनी श्री.गरेू्ले याींच्याकड े
देयकाची रक्कम अदा करण्यासाठी पशैाची मागर्ी केली आहे, हे ही खरे आहे 
काय, तसेच, यापिूी अनेक तक्रारी तयाींच्याबाबत प्राप्त झाल्या असनू उक्त 
तक्रारीच्या अनषुींगाने कोर्ती कारिाई करण्यात आली आहे, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
उप कोषागार अधधकारी याींच्यािर कारिाई करुन श्री.गरेू्ले याींची देयके अदा 
करण्याबाबत कोर्ती कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
श्री.अजजत पिार : (१) होय, हे खरे आहे. 
(२) हे खरे नाही. 
(३) हे खरे नाही. 
(४) प्रर्शन उद् भित नाही. 
(५) लाग ूनाही. 
 

----------------- 
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राज्यातील सिच जजल्हा पररषदेतील ग्रामवििास विभागाांतगचत 
 होणाऱया भरती प्रकक्रयेबाबत 

  

(४५) * १३२७३ श्री.प्रसाद लाड : सन्माननीय ग्रामवििास मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील काय :- 
(१) राज्यातील सिम जजल्हा पररषदेतील ग्रामविकास विभागाींतगमत येर्ाऱया १३ 
हजार ५२१ ररक्त जागाींसाठीची भरती प्रकक्रया आचारसींहहता, कोरोनाचा िाढता 
प्रादभुामि ि अन्य कारर्ाींमळेु माहे माचम, २०१९ मध्ये स्थधगत केली होती. 
सदर भरती प्रकक्रया सरुू करुन परीक्षाींच्या तारखा जाहीर कराव्यात अन्यथा 
तीव्र आींदोलन करण्यात येईल असे ननिेदन सहाय्यक जजल्हाधधकारी तथा 
प्रकल्प अधधकारी, जव्हार याींना एमपीएससी समन्िय सभमतीने हदनाींक     
२४ जानेिारी, २०२२ रोजी िा तयासमुारास हदले आहे, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, शासनाने आरोग्य विभागातील १०० ्क्के पदे भरण्यासाठी 
मींजूरी हदल्यानसुार ग्रामविकास विभागाींतगमत येर्ाऱया आरोग्य विभागाच्या 
ननिडीत असलेली (४० ्क्के आणर् ५० ्क्के) आरोग्यसेिक, आरोग्यसेविका, 
प्रयोगशाळा, तींिज्ञ ि औषध ननमामता या पाच पदाींसाठीची परीक्षा माहे 
ऑगस््, २०२१ मध्ये होर्ार होती माि काही ताींत्रिक कारर्ामळेु ही परीक्षा 
हदनाींक १६ ि १७ ऑक््ोबर, २०२१ रोजी ननयोजजत केली होती, हे ही खरे 
आहे काय, 
(३) असल्यास, सदर परीक्षा घेर्ारी न्यासा कम्यनुनकेशन कीं पनी ही आरोग्य 
विभागाच्या परीक्षेच्या प्रर्शनपत्रिका फू् प्रकरर्ात सामील असल्यामळेु ्या 
परीक्षा आयबीपीएस, ्ीसीएस ि एमकेसीएलमाफम त घेण्याबाबत शासन ननर्मय 
हदनाींक १८ जानेिारी, २०२२ रोजी काढण्यात आला असनू एमकेसीएल या 
सींस्थेऐिजी आयबीपीएस िा ्ीसीएसमाफम त परीक्षा घेण्याबाबतची मागर्ी 
सदरहू ननिेदनात केली आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(४) असल्यास, एमपीएससी समन्िय सभमतीने सहाय्यक जजल्हाधधकारी तथा 
प्रकल्प अधधकारी, जव्हार याींना सादर केलेल्या ननिेदनातील मागण्याबाबत 
शासनाने कोर्ता ननर्मय घेतला िा घेण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.हसन मशु्रीफ : (१) हे खरे आहे. 
(२) हे खरे आहे. 
(३) ि (४) यासींदभामतील ननिेदन शासनास हदनाींक ०९/०३/२०२२ रोजी प्राप्त 
झाले असल्याने याबाबत कायमिाही सरुु आहे. 
(५) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
  
गोंहदया जजल््यातील गभचिती महहलाांना पोषण आहार शमळण्याबाबत 

  

(४६) * १३३६० श्री.नागोराि गाणार, श्री.रामदास आांबटिर, डॉ.पररणय फुिे, 
श्री.प्रिीण दटिे, श्री.रमेश िराड, श्री.रमेशदादा पाटील : ताराांकित प्रश्न 
क्रमाांि ७०३४ ला हदनाांि ८ माचच, २०२१ रोजी हदलले्या उत्तराच्या सांदभाचत 
सन्माननीय सािचजननि आरोग् य ि िुटुांब िल् याण मांत्री पढुील गोष्ीींचा 
खुलासा करतील   काय :- 
(१) गोंहदया जजल््यातील ३० ्क्के महहलाींना अॅनेभमया (रक्तक्षय) असल्याची 
बाब माहे जानेिारी, २०२२ मध्ये िा तयादरम्यान ननदशमनास आली आहे, हे 
खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, गभमिती महहलाींना पोषर् आहार भमळत नसल्यामळेु 
गभामिस्थेत बाळाींची िाढ होत नसल्यामळेु प्रसतुीदरम्यान अभमकाींच्या मतृयचू े
प्रमार् जास्त असल्याचे ननदशमनास आले आहे, हे ही खरे आहे काय, 
(३) असल्यास, जजल््यातील बहुताींश भाग हा आहदिासी विभाग असनू 
गभमिती महहलाींची शासनाकडून होत असलेली आरोग्य तपासर्ी करण्यात येत 
नसनू आरोग्य तपासर्ी न करण्याची काररे् काय आहेत, 
(४) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
गोंहदया जजल््यातील गभमिती महहलाींना पोषर् आहार भमळण्याबाबत तसेच 
तयाींची आरोग्य तपासर्ी करुन बालमतृय ुरोखण्याबाबत कोर्ती उपाययोजना 
केली िा करण्यात येत आहे, 
(५) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
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श्री.राजेश टोपे : (१) होय.  
(२) कें द्र शासनाच् या मागमदशमक सचूनाींनसुार गरोदर माताींना घरपोच आहार 
परुविण्यात येतो. तसेच आहदिासी प्रकल् पातील गरोदर जस्ायाींसाठी भारतरत न 
डॉ. ए.पी.जे. अब् दलु कलाम अमतृ आहार योजनेंतगमत एक िेळचा चौरस 
आहार देण् यात येतो.  
 गभमिती महहलाींना पोषर् आहार भमळत नसल्यामळेु गभामिस्थते 
बाळाची िाढ होत नसल्यामळेु प्रसतुीदरम्यान अभमकाच्या मतृयचूे प्रमार् 
जास्त असल्याच ेननदशमनास आले आहे, हे खरे नाही.  
(३) हे खरे नाही. 
(४) ि (५) सािमजननक आरोग्य विभागामाफम त राज्यातील बालमतृयचूे प्रमार् 
कमी करण्यासाठी खालील उपाययोजना करण्यात येतात - 
 • गरोदरपर्ामध् ये लिकरात लिकर नोंदर्ी (१२ आठिड्याच् या आत 
नोंदर्ी), गरोदरपर्ी ककमान ४ िेळा तपासर्ी, तयाींची रक् तदाब, िजन 
रक् तातील हहमोग् लोबीन, लघिीतील साखर ि प्रधथने याबाबत चाचर्ी, 
अनतजोखमीच् या माताींचा तज्ञाींमाफम त अनतररक् त पाठपरुािा करण् यात येतो 
तसेच आिर्शयकतनेसुार सींदभम सेिा हदली जात.े 
 • कें द्र शासनाच् या मागमदशमक सचूनानसुार अॅननभमया मकु् त भारत 
(AMB) कायमक्रमाींतगमत सिम गरोदर तथा स् तनदा माताींना प्रसतूीपिुम ि प्रसतूी 
पर्श चात सहा महहने लोहयकु् त गोळया देण् यात येतात. 
 • तीव्र रक् तक्षय असलले् या गरोदर माताींना शासकीय सींस् थेमध् ये 
िदै्यकीय अधधकाऱ याच् या उपजस्थतीत भशरेद्िारे इींजे. आयनम सकु्रोज देण् यात 
येत.े गरोदरपर्ी हहमोग् लोबीनचे प्रमार् ५ गॅ्रम ्क् केपेक्षा कमी आढळल् यास 
अशा लाभाथीला रक् त सींक्रमर् करण् यात येत.े 
 • कें द्र शासनाच् या मागमदशमक सचूनाींनसुार राज् यात दर  महहन् याच् या ९ 
तारखेला प्रधानमींाी सरुक्षक्षत माततृ ि अभभयान राबविण् यात येत,े यामध् ये 
चौर्थ या त े निव् या महहन् यातील गरोदर माताींची दोनदा तपासर्ी िदै्यकीय 
अधधकारी/तज्ञाींमाफम त करण् यात येत.े 
 • मानि विकास कायमक्रमाींतगमत सिम गरोदर माता ि ० त े २ िष े
ियोग्ातील बालके याींची तज्ञाींमाफम त ननयभमत तपासर्ी केली जात.े तसेच 
अनसुधूचत जाती, अनसुधूचत जमाती ि दाररद्र्य रेषखेालील गरोदर माताींना 
बडुीत मजुरीचा लाभ हदला जातो. 
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 • बालमतृ य ू रोखण् यासाठी, आजारी निजात बालकाींच्या उपचारासाठी 
विशषे कक्ष (SNCU), निजात भशश ु जस्थरीकरर् कक्ष (NBSU), निजात 
भशश ु कोपरा (NBCC), बाल उपचार कें द्र (CTC), पोषर् पनुिमसन कें द्र 
(NRC), बालमतृय ू अन्िेषर्, जींतनाशक ि जीिनसत ि ‘अ’ मोहहम, घरच् या 
घरी निजात भशशचुी काळजी (HBNC), १३ व् या वित त अींतगमत इींन् ्ेभसफाईड 
एचबीएनसी (Intensified HBNC), घरच् या घरी बाळाची काळजी (HBYC), 
जोखीमग्रस्त कायमक्षाेातील आशाींमाफम त अनतसार, न्यमुोननया ि सेप्सीस या 
आजाराींचे व्यिस्थापन, Mother Absolute Affection (MAA), राषरीय बाल 
स्िास् र्थ य कायमक्रम, अनतसार ननयाींर् पींधरिडा, अॅननभमया मकु् त भारत, 
ननयभमत लसीकरर् इत यादी उपाययोजना केल् या जातात. 
 ----------------- 
  

नागपूर जजल््यात अांगणिाडयाांमध्ये बेबी िेअर िीट  
उपलब्ध िरुन देण्याबाबत 

  

(४७) * १३०६१ श्री.अशभजजत िांजारी : सन्माननीय महहला ि बालवििास मांत्री 
पढुील गोष्ीींचा खुलासा करतील काय :- 
(१) नागपरू जजल््यात बालमतृय ू रोखण्यासाठी आिर्शयक बेबी केअर की् 
अींगर्िाड्याींतनू उपलब्ध होत नसनू या योजनेसाठी तरतदू केली गेली 
नसल्याचे हदनाींक १२ डडसेंबर, २०२१ रोजी िा तयासमुारास ननदशमनास आले 
असनू नोंदर्ी केलेले लाभाथी या कक्च्या प्रनतक्षेत आहेत, हे खरे आहे काय, 
(२) असल्यास, उक्त प्रकरर्ी शासनाने चौकशी करुन चौकशीच्या अनषुींगाने 
ननधीची तरतदू करुन लाभाथीना कक् उपलब्ध करुन देण्याबाबत कोर्ती 
कायमिाही केली िा करण्यात येत आहे, 
(३) नसल्यास, विलींबाची काररे् काय आहेत ? 
  
अॅड. यशोमती ठािूर (सोनािणे) : (१) हे खरे नाही. 
 नागपरूसह राज्यातील सिम जजल््यातील शासकीय प्राथभमक आरोग्य 
कें द्र/ शासकीय रुग्र्ालयात गरोदरपर्ी नाि नोंदर्ी केलेल्या ि तयाहठकार्ी 
प्रसतुी होर्ाऱ या निजात बालकाींना पहहल्या प्रसतुीच्यािेळी मलुगा ककीं िा 
मलुगी जन्मल्यानींतर तयाींना मोफत बेबी केअर कक् ही योजना लाग ू 
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करण्यात आललेी आहे. राज्यात बेबी केअर कक् ही योजना राबविरे्साठी 
मागील ३ िषामत खालीलप्रमारे् तरतदू करण्यात आलेली आहे. 
  

िषम अथमसींकजल्पत रक्कम प्राप्त अनदुान झालेला खचम 
२०१९-२० रुपये ८० को्ी रुपये ४८ को्ी रुपये ४५ को्ी 
२०२०-२१ रुपये ८० को्ी रुपये ८० को्ी रुपये ८० को्ी 
२०२१-२२ 
(फेब्र-ु२२ अखेर) 

रुपये ८० को्ी रुपये ४० को्ी रुपये ४० को्ी 

एकूर् रुपये २४० को्ी रुपये १६८ को्ी रुपये १६५ को्ी 
  

नागपरू जजल््यातील ग्रामीर्, आहदिासी ि नागरी प्रकल्पात योजना सरुु 

झाल्यापासनू परुिठा केलेल्या बेबी केअर कक्चा तपशील खालीलप्रमारे् आहे- 
 

िषम नागपरू जजल््यातील ग्रामीर्/ 
आहदिासी, नागरी प्रकल्पात 

कक्चा परुिठा 

तयापकैी नागपरू 
जजल््यातील लाभार्थयांना 

कक्च ेिा्प 

सद्य:जस्थतीत 
प्रकल्प स्तरािर 
भशल्लक कक् 

२०१९-२० १५७१६ १५७१६ ० 
२०२०-२१ १०४११ १००४२ ३६९ 
२०२१-२२ १४७०३ ७६८३ ७०२० 

एकूर् ४०८३० ३३४४१ ७३८९ 
 उपरोक्त प्रमारे् परुिठा केलेल्या बेबी केअर कक् पकैी ७३८९ एिढे 
बेबी केअर कक् नागपरू जजल््यातील ग्रामीर्/ आहदिासी ि नागरी 
प्रकल्पस्तरािर भशल्लक आहेत, तयामळेु कोर्ताही लाभाथी बेबी केअर 
कक्च्या प्रनतक्षेत नाही. 
(२) ि (३) प्रर्शन उद् भित नाही. 

----------------- 
   
विधान भिन :   श्री.राजेन्द्र भागित 
मुांबई.   प्रधान सधचि, 

महाराष्ट्र विधानपररषद 
______________________________________________________ 
मुद्रर्पूिम सिम प्रकक्रया महाराषर विधानमींडळ सधचिालयाच्या सींगर्क यींिरे्िर करण्यात आली आहे. 

मुद्रर्: शासकीय मध्यिती मुद्रर्ालय, मुींबई. 


